BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 1/6
leden—březen 2019

Přejeme vám hezké jaro, a připomeňme si, co vše se za minulé tři měsíce stalo.
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INFORMACE PRO OBČANY


V obci Bukovno firma Šnajdr buduje chodníky, projíždějte proto obcí s opatrností.



Pokácely se vzrostlé smrky, které ohrožovaly bezpečnost občanů. Jeden ze stromů se již pokácet
nestihl a v silném větru se zlomil. Naštěstí jen přetrhl telefonní dráty.



Skládky bioodpadu jsou již v provozu Bukovno: středy a pátky 17:00-19:00 a soboty 9:00-11:00, Líny:
středy a pátky 17:00-19:00 a soboty 10:00- 12:00



Provádí se čištění komunikací.



3. května v pátek firma Compag přiveze velkoobjemové kontejnery. Bukovno: na návsi, u parku
naproti faře a u sokolovny. Líny: u klubovny a u kontejnerů.



4. května v sobotu firma Compag provede svoz nebezpečného odpadu v Línech na návsi



Línské klubovna prochází revitalizací: nová okna, zateplení, fasáda a bude se pokládat dlažba
v prostoru u krbu.



24.-25.května se konají volby Evropského parlamentu

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
PLANETÁRIUM
Bukovenský kinosál se na jedno lednové
odpoledne proměnil v Planetárium.
Firma z Ostravy přijala pozvání paní
ředitelky ze školky a promítala dětem
poutavou
formou
základní
astronomické jevy. Děti se například
dozvěděly od zkušených lektorů, proč se
den a noc střídají, proč vidíme hvězdy
jen v noci, kolik je planet ve Sluneční
soustavě a jejich názvy, jaký je rozdíl
mezi Sluncem a Měsícem a mnoho
dalších informací. Děti, když viděly
kopuli přes celý kinosál, měly z počátku
strach, ale když si ve stanu mohly
lehnout a koukat na hvězdy i s Červenou
Karkulkou, která je pořadem provázela, byly spokojené.
A protože by byla škoda, aby se představení zúčastnily jen
děti, bylo připraveno i promítání pro dospělé.
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I. OBECNÍ PLES
26. ledna jsme pořádali první obecní ples. Starosta Petr
Holman a místostarosta Pavel Řezáč Vás přivítali se
sklenkou sektu a popřáli Vám hezkou zábavu. Kapela
„Veselí pozůstalí“ hrála k tanci i poslechu. Podium se
prohýbalo cenami, které věnovali sponzoři. Pozvali
jsme i tanečnici Pole dance. David Jelínek nám se svou
partnerkou zatančili klasické i latinsko-americké tance.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Když objednáváme dárky pro narozená
miminka, paní prodavačka vždy prohlásí: „Vy
musíte mít dobrou vodu, když se Vám rodí
tak hodně dětí.“ 24. února přivítal král Petr I.
se svou družinou v Bukovensko-línském
království 7 dětí. Děti z mateřské školy
přednesly básničky. Sudičky popřály dětem
hodně lásky, štěstí i zdraví. Vítání občánků je
slavnostní událostí pro všechny zúčastněné.
Jen některá miminka, když je maminka
položí do kolébky, projeví svůj nesouhlas,
tak jak to umí. Tato akce je vždy ukončena
fotografováním dětí, šťastných rodičů,
prarodičů, krále i sudiček.
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NOC S ANDERSENEM
Již po čtvrté jsme nocovali
s Andersenem, akci pořádá
taneční skupina Tornádo pod
záštitou
obecní
knihovny.
Tentokrát jsme měli téma Ferda
Mravenec. Na noc se přihlásilo
10 dětí od věku čtyř let až 11
let. Věk spáčů se nám rok od
roku snižuje ☺. Byli jsme se
podívat v leteckém muzeu
Metoděje Vlacha, kde děti
zaujala nejvíce skluzavka a
šlapací letadýlka. Po návratu si
děti malovaly, měly diskotéku
s Ferdou a Beruškami, prošly se
bosky po chodníčku, jako chodí
broučkové- po jehličí, kamínkách, šiškách i písku. A po
večeři šupky, hupky do spacáků, na dobré spaní jsme jim
přečetli příběhy Ferdy Mravence. Nevím, v kolik Vám
vstávají Vaši broučci a berušky doma, ale nám začaly
vstávat před šestou ráno. Pomohly jsme jim sbalit spacáky,
po snídani si vytvořily mraveniště a zahrály si hry.
Tak zas příští rok na dobrou noc.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Tento rok v mateřské škole Bukovno-Líny začal samými změnami.
V prosinci se s naší mateřskou školou rozloučila paní ředitelka Hana Hušková. V lednu nastoupila nová paní
učitelka, která již dříve MŠ navštívila coby studentka praktikující pedagogiku pod dohledem bývalé paní
ředitelky. Děti ji už znaly a její nástup byl jako návrat do známých míst. Paní učitelka Koliášová, která byla v
mateřské škole téměř od jejího otevření, podstoupila chirurgický zákrok, a tudíž bylo potřeba přibrat do
týmu novou paní učitelku. Ta se začala s dětmi a prostředím teprve seznamovat, ale i toto začlenění do
skupiny dětí a stávajících zaměstnanců proběhlo na výbornou. Posledním chybějícím článkem naší MŠ už
byla jen nová paní ředitelka Renata Pažoutová, která nastoupila do „rozjetého vlaku“ od 1. března.
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Život nám stále přináší nové možnosti a u nás v
mateřské škole tomu není jinak. Paní učitelka
Koliášová se po operaci velmi dobře zotavuje, ale i
tak se rozhodla užívat si zaslouženého důchodu. A
opět bylo potřeba doplnit pedagogický sbor.
Podařilo se nám získat
paní
učitelku
Janu
Tuzarovou.
Její
optimismus a radost z
práce s dětmi je zřejmá.
Dalším členem našeho
ped.
sboru
je
neodmyslitelně
paní
učitelka Jana Szabová,
která je asistentem.
Do konce školního roku
jsme
si
společně
naplánovaly, co bychom
s
dětmi
chtěly
absolvovat a prožít.
Jakým
způsobem
bychom nadále chtěly
spolupracovat s rodiči a
prarodiči,
a
která
témata, případně tvořivá
odpoledne bychom rády nabídly.
V březnu jsme v mateřské škole společně s
dětmi přivítaly JARO a začaly jsme
prozkoumávat blízké okolí obce. Příroda nám
nabízí mnoho možností, a tak by byla škoda je
nevyužít. Ke vzdělávání dětí venku využíváme
jak prostory školní zahrady, tak i nabídku
volné přírody pro přirozený pohyb a učení se v
ní.
Neméně důležitou životní situací je i pro děti z
mateřské školy možnost být u „Vítání
občánků“. Děti se naučily básničky a rodičům i
novorozencům jistě zpříjemnily chvilky při
obřadní akci obce Bukovno-Líny.
Úzce spolupracujeme s Dobrovolným spolkem
Baráčníků a ve vzájemné podpoře jsme i s
rodiči podnikli akci Vynesení Moreny. Další
akcí bylo vystoupení dětí na jarmarku Vítání
jara.
Chystané aktivity byly nejen pro děti mateřské
školy, ale i pro jejich rodiče a prarodiče:
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· 10. 4. jsme se vypravili do Mladé Boleslavi
poznávat práci Záchranného hasičského sboru a
samozřejmě se seznámit s technikou, kterou
využívají ke své práci.

· 16. 4. jsme se rozhodly, že se
vypravíme za pohádkou na
zámek Sychrov (s prohlídkou
zámeckých prostor, piknikem a
programem
v
zámecké
zahradě).
· 17. 4. se sejdeme s rodiči
docházejících dětí na Informační
schůzce, která se bude týkat
vzdělávání dětí, seznámením s
některými změnami a pravidly,
možnostmi spolupráce s rodiči,
připomenutím práv a povinností
všech zúčastněných, informací o
prázdninách a konkrétních
akcích, atd.
· 17.4. - Velikonoční tvořeníuvítáme všechny, kteří si budou
chtít společně s našimi dětmi
vytvořit
jarní/velikonoční
dekoraci,
bude
možnost
vyzkoušet pletení pomlázky
nebo si netradičně ozdobit
(polystyrenové) vejce.
· V týdnu 23.-26.4. (Den Země)
se vypravíme na průzkum okolí
a přírody v dosahu pěší turistiky.
29. 4. v 14:00 divadelní představení pro děti
“Domeček plný pohádek”, které bude v prostorách
MŠ (na sále). Mohou se přijít podívat i budoucí
žadatelé o místo, a tím se i seznámit s prostory školy
a jejími zaměstnanci.
· 30. 4. si s dětmi užijeme dopolední akci
Čarodějnický slet.

Květen
· 2.5. Zápis nových dětí do mateřské školy BukovnoLíny od 14:30 do 16:00hodin. Informace najdete na
webových stránkách obce a na vývěskách v obcích
Bukovno, Líny i u mateřské školy.
· 11.5. Maminky slaví svátek – veřejné vystoupení
dětí na akci pod záštitou Baráčnické organizace.
Místo bude upřesněno.
· 16.5. Den rodiny s rodinou- zábavné odpoledne s
rodinou v MŠ. Pokud počasí dovolí, aktivity bychom
si přestěhovali do prostor školní zahrady a jejího
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blízkého okolí. Akce od 16:00hod.
· V týdnu 20.-24. 5. (v závislosti na počasí) se s
dětmi vypravíme na návštěvu Mini ZOO DDM
Mladá Boleslav, s cílem seznámit se a poznávat
cizokrajná zvířata.

Červen
· Tajný výlet- termín bude upřesněn, až
uvidíme, jak nám bude přát počasí.

Autorka článku: Mgr. Renata Pažoutová

ČINNOSTI SPOLKŮ
VLASTENECKO - DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ

Maškarní ples
Jako první akci, kterou baráčníci pořádají, je
vždy maškarní ples pro děti odpoledne a pro
dospělé večer.
Nejmenší děti oblékají do kostýmů maminky,
ale ti v předškolním věku si už vybírají a
většinou to jsou televizní hrdinové.
Příprava kostýmů na večer dá více práce:
vymyslet za co půjdete, sehnat, ušít, to je
práce na několik víkendů. Ty nejlepší a
nejvtipnější masky jsou vždy odměněny
dárkovými balíčky. Letos první místo získala
čarodějnice, druhé gorilák, třetí si vytancovalo
Tornádo, čtvrtí byli pivní bohové a páté
neandrtálský pár. Hudební skupina Max band
jako každý rok hrála tak, že nikdo dlouho
nezůstal sedět. S tombolou ti, co vyhráli, byli
také spokojení a po tombole jsme tancovali,
bavili se a pili a zpívali,…..
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Vynášení Moreny
Mateřská škola vynášela Morenu a na tuto
tradici jsme pozvali baráčníky, prošli jsme
vesnicí a v čele se nesla loutka Moreny,
kterou si děti vyrobily a u kalu na návsi děti
řekly básničku, poté byl symbol zimy hozen
do vody.

SDH BUKOVNO (1879)
Rok se naplnil a jsme zase o jeden
ten rok starší. A jaký ten předešlý
rok 2018 vlastně byl? Ihned
zpočátku roku jsme v pohostinství „Ve dvoře“
pořádali první ročník Hasičské kapky. Jednalo se o
turnaj v karetní hře „prší“. Po této zdařilé akci všichni
doufali, že v této tradici vydržíme a světe div se,
opravdu se nám to podařilo a 23. února v letošním
roce se konal druhý ročník tohoto karetního turnaje,
ale to jsme přeskočili o jeden rok dopředu, tak ještě
zpět k roku 2018.
V rámci odborné přípravy jednotky sboru
dobrovolných hasičů jsme se zúčastnili dvou školení.
První bylo školení velitelů a strojníků, které se konalo
7. dubna 2018 v prostorách hasičské zbrojnice v
Mladé Boleslavi. Jednotka se v současnosti skládá z 1
velitele jednotky (Milan Syrový), 2 velitelů družstva
(Ondřej Čuban, Václav Horčička nejml.), 2 strojníků
(Michal Reiter, Václav Horčička ml.) a 5 členů (Jan
Moskla, Oto Jílek, Petr Moskla, Jan Macák, Miloš
Řezáč). Druhé bylo zdravotní školení okrsku č. 20.,
které se konalo 15. září 2018 v parku na návsi v
Katusicích. Hlavním tématem bylo poskytnutí první
pomoci. Hasiči prošli celkem pět stanovišť, na
kterých byly simulovány různé úrazy, jako zástava
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srdce, epileptický záchvat, poškození páteře,
krvácení. 19. května bratři hasiči ve Spikalích
zorganizovali již tradiční okrskovou soutěž
požárního sportu okrsku číslo 20. Naše družstvo
rozhodně ostudu neudělalo, z devíti soutěžních
družstev jsme se umístili na krásném a
zaslouženém druhém místě. V létě se nám
podařilo uspořádat „Dětského železného hasiče“ a
přispět svou účastí 25. srpna při organizaci
dětského dne „Rozloučení s prázdninami“, kterou
pořádal Obecní úřad v Bukovně. Hasičina není
jenom o pořádání kulturních akcí a školení, je to
hlavně o pomoci druhým při záchraně životů,
nebo hmotného majetku. 10. října byl ve
večerních hodinách nahlášen poplach. V Bukovně
hořela bio skládka. Došlo k samovznícení hromady
odpadu za Bukovnem směrem na Vinec. Vlastního
zásahu se účastnili naši členové JSDH, a to pomocí
při
plnění
cisteren
zásahových
vozidel
profesionálním sborům z Mladé Boleslavi a
Podlázek. Na podzim roku přímo 28. října jsme
oslavili 100 let naší republiky symbolickým
položením pietních květin u památníku padlých a
poslední loňskou akcí byl druhý ročník drakiády.
Akce proběhla 4. listopadu na fotbalovém hřišti u
sokolovny. Mile nás překvapila účast nadšených

dětí s rodiči i prarodiči. Sice moc nefoukalo, ale
přispěním všech se draci na obloze objevili.
A to už jsme v letošním roce 2019. Ani letos jsme
nezaháleli, ať šlo o již zmiňovaný 2. ročník hasičské
kapky, nebo hasičský ples konaný 16. 3. 2019. Ples
zahájil velitel sboru pan Milan Syrový, který přivítal
hosty i kapelu „Fantasy Music“, která hrála až do
ranních hodin. Překvapením večera bylo taneční
ohnivé vystoupení „Fireshow“. Soutěže o krásné
ceny se zúčastnil každý, kdo přišel včas. Po lístkách
do tomboly se opravdu jen zaprášilo. Vyhlášením
nás provedl starosta sboru pan Ondřej Čuban.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří se podíleli na
konání plesu, ale i ti kteří si udělali čas a podpořili
naše snažení tím, že přišli.
Náš sbor v současnosti čítá 43 členů 9 sester a 34
bratrů. Zda je to hodně, nebo málo to se uvidí již
letos. Letošní rok je pro náš sbor významný, neboť
oslavíme 140 let od založení. K tomuto výročí
bychom chtěli uspořádat soutěž v požárním sportu
okrsku číslo 20. Den konání jsme si stanovili na 8.
6. 2019 od 14:00. Na tento pro nás významný den
připravujeme i překvapení a pevně doufáme, že se
nám vše vydaří.

dvoře u paní Javůrkové 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. Vítězové jednotlivých kol si
odnesli pohled Prahy. Každý účastník dostal
visačku s registračním číslem pro rychlejší
orientaci při rozlosování a sledování pořadí.

TURNAJ „HASIČSKÁ KAPKA“

Rád bych všem aktivním členům poděkoval za
odvedenou práci. Děkuji také nečlenům,
spoluobčanům, členům ostatních spolků a sborů,
kteří nám pomáhají v situacích, kdy je potřeba. A v
neposlední řadě děkuji obecnímu úřadu za
podporu a vyslyšení některých našich tužeb a
přání.
23. 02. 2019 proběhl 2. turnaj v karetní hře prší
Hasičská kapka v Bukovně.
21 hráček a hráčů (z toho bylo 8 dětí a 13
dospělých) přišlo do místního pohostinství ve
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, kterých je v kole 8, se
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.
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Nejlepší hráči získali hodnotné ceny a děti byly
obdarovány dárky, sladkostmi a dobrým jídlem. I
když turnaj trval od 14 hodin do 19 hodin
s přestávkami a občerstvením, myslíme si,
že nikdo nelitoval stráveného sobotního
času v příjemné atmosféře. Nejmladšímu
účastníkovi karet bylo 5 let a nejstaršímu
z dětí bylo 14 let.

Výsledky 2.ročníku v karetní hře prší ve čtyřech
Hasičská kapka 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 majitelce hospody ve
dvoře paní Hance Javůrkové za výbornou
večeři a připravený sál. A také děkujeme
těmto sponzorům – hasiči Bukovno,
Dopravní podnik Praha, Autoservis Michal
Reiter.

Zprávu zpracovali
SDH Bukovno

MS MICHALOVICE BUKOVNO
Myslivecký rok začíná vždy 1. dubna a končí 31.
března, a proto je nasnadě, že se v mysliveckých
spolcích bilancuje na výročních členských
schůzích. Nejinak tomu bylo i v našem
mysliveckém spolku Michalovice Bukovno.
Slavnostní ráz schůze, konané 30. března v
línské klubovně, za přítomnosti hostů z MS
Hrádek Katusice, MS Suchá Rokytovec, MS Líny
Krásná Ves, MS Čistá a MS Skalsko, zástupců
honebního společenstva, spolku hasičů a
baráčníků, zástupce OÚ a ZD Líny Krásná Ves a
honců zahájil předseda MS pan Jaroslav Ulman.
Schůzi nadále brilantně řídil Jan Moskla,
jednatel MS. Ve zprávách předsedy a
mysliveckého hospodáře byly zhodnoceny
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převážně dobré výsledky naší činnosti. Vysoce
kladně bylo hodnoceno pořádání tradičního
mysliveckého plesu, tentokrát s hojnou
návštěvou. Naše činnost na střelnici v Močidlích
přesahuje věhlasem hranice okresu MB.
Pořádáme několik velice zajímavých střeleckých
soutěží, na které se sjíždějí střelci z několika krajů.
Okresní myslivecký spolek u nás pořádá také
okresní přebory ve střelbě a probíhá zde i výcvik
nových adeptů myslivosti. Dle možností
zajišťujeme i střelby pro některé sousední
myslivecké spolky. Každoroční sběr odpadů po
komunikacích a cestách v rámci naší pronajaté
honitby je již samozřejmostí. Naše myslivecká
činnost je jistě také bohatá, což nakonec potvrzují
i výsledky, které nás řadí dlouhodobě na nejvyšší
příčky v rámci okresu MB. U srnčí zvěře
dosahujeme zcela pravidelně medailových hodnot

trofejí. V uplynulém roce bylo uloveno 24 kusů
srnců a 11 kusů zvěře holé. Vysokou daň si ale u
srnčí zvěře vybírá šílená doprava. Pod koly aut
končí ročně desítky kusů srnčí zvěře a zajíců.
Dančí zvěře bylo uloveno celkem 8 ks, divokých
prasat potom 44 ks. Každoročně kromě zimního
přikrmování nám nejvíce práce pro zvěř zabere
odchov 500 kusů bažantů, bez kterých bychom
hony na drobnou zvěř již prakticky nemohli
provádět. Na čtyřech společných honech bylo
uloveno celkem 337 bažantů. Výřad by mohl být
určitě i větší, ale návštěva kuny v době odchovu
ve voliéře nás stála cca 90 ks bažantích kuřat.
Zajíce již prakticky mnoho let lovíme ve velice
omezeném počtu a pouze pro potřeby tomboly na
našem plesu. Loni byli uloveni dva zajíci.
Ne se vším ale můžeme být spokojení. Ve
zprávách byla vyjádřena i obava o stav přírody,
který se navzdory proklamacím nelepší, o další
vývoj české myslivosti, zejména v souvislosti s
mediální kampaní, kterou řídí
především lidé z velkých měst,
odtržení od reality, ovlivnění
různými ochranářskými aktivisty,
kteří se prezentují jako velcí znalci
přírody, kteří nejlépe vědí, co do
přírody patří a co ne. V současné
době jsou módní velké šelmy, a
proto jsou vypouštěni do přírody
vlci. Selský rozum našich předků
je zcela vymýcen a velkou měrou
se na tom podílí i Evropská unie
překotně
vymýšlející
jedno
nesmyslné nařízení za druhým.
Máme také jeden problém, který
se nedaří zlepšit. Stárneme,
věkový průměr našeho spolku je
57 let a v podstatě je stejný u
většiny okolních MS. Jedním z
hlavních úkolů určitě bude posílení členské
základny Českomoravské myslivecké jednoty
mladými myslivci.
Po velice zajímavých zprávách
přednesených hosty byl schválen plán
práce, který je prakticky každý rok
podobný, takže nás čeká minimálně
1400 brigádnických hodin. Závěrem
jsme poděkovali členům honebního
společenstva,
představitelům
zemědělských podniků, OÚ Bukovna a
Dalovic za jejich přízeň, za trpělivost s
naším velikým koníčkem i svým
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manželkám a všem popřáli především zdraví.
Jsem moc rád, že mohu v této krátké zprávě
uvést, že první letošní závod na střelnici v
Bukovně Močidlích, a sice memoriál našich
kamarádů Edy Bičíka a Standy Bendy, který se
konal tuto sobotu, tj. 6. 4. 2018, se maximálně
podařil. Závodu se zúčastnilo 53 střelců a
kvalita závodu byla vysoká. Laťku pro finále se
letos nepodařilo žádnému z místních střelců
překonat. Nejlepším umístěním bylo osmé
místo mé maličkosti. Hned následující den, tzn.
v neděli jsme se v hojném počtu sešli na
brigádě na sběr odpadu po komunikacích. Na
vyčištěné cesty a příkopy podle silnic byl
opravdu uspokojivý pohled. Jak dlouho?
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné jaro,
úsměv na tváři a slunce v duši!
Miroslav Vinš
Myslivecký hospodář MS Michalovice Bukovno

HISTORIE OBCÍ
BUKOVNO A LÍNY 1938
8. ledna „Hasičský ples“ v sokolovně. 22. ledna T.
J. Sokol pro Bukovno a Líny konala „Jubilejní
sokolský ples 1898-1938“ ve dvoraně Sokolovny.
Dne 26. ledna „polární záře“ kol 9 hodiny večer
sníh a vánice. 5. února Vlastenecko-dobročinná
obec baráčníků pořádala „Maškarní merendu.
12. února pořádala místní organizace
Republikánské
strany
zemědělského
a
malorolnického lidu ve dvoraně sokolovny
„Agrární ples“ vstup 4,80 Kč. 19. února
„Všedělnický maškarní ples“ spojený s půlnoční
scénou. 1. března konec masopustu – sokolská
merenda. V hostinci u Bahníků na sále bio po 14
dní. V úterý 21. března jde 11 zdejších branců
k odvodu, odvedeno 8.
Zadána byla okresní silniční komisi stavba
okresní silnice Bukovno-Vinec firmě z Prahy za
267 134Kč.
Dne 21. května Německé vojsko na hranicích
ČSR. U nás částečná mobilizace. Přijelo o ½ 2
hodině odpoledne auto-voják, šofér a jeden
úředník –mobilizační hlášení pro 12 mužů, ihned
do 6 hodin nastoupit: Šimon V, Pastorek J,
Vejběra V, Řezáč O, Ekita, Kopecký, Hladík R,
Havlíček, Pavlíček E, Pavlíček B. Sokol měl na 22.
května povolené okrskové cvičení, toto
zakázáno. Pouť byla přeložena na 29. května –
houpačky, střelnice, kolotoč, nálada špatná, prší
a tak pouť končí špatnými obchody. 12. června X.
všesokolský slet v Praze. Z Bukovna účast jednak
dorostu, tak členstva a občanstva autobusy. Dne
12. června volby obecního zastupitelstva, volby
konány v obecní úřadovně od 8-12 hodin.
Celkem z 522 voličů dostavilo se 463 voličů. Dne
14. června zahradila pí. M. Chmelíková uličku
mezi domy čp. 41 a 40.
Boží tělo – poprchává – chladno, ale oltáře a
hudba jako obvykle. Dne 29. června volba
starosty obce zvolen byl Josef Šťastný rolník čp.
85. Dne 3. července jeli dva autobusy s poutníky
do Staré Boleslavi spolu s děkanem Plátkem. Dne
24. července provádí obecní zastupitelstvo
sbírku na obranu státu. Obec darovala
z obecních peněz 7000Kč. V celé republice
vybráno celkem 541 mil. Kč. Jelikož nenastala
dohoda o polního hlídače, nastoupil soukromý
hlídač pro p. Bičíka, Cihláře, a Manžela Václav
Vejběra.

12

Dne prvního září se koná na obci soupis osob
k branné výchově. Dne 13. září v deseti
pohraničních okresech vyhlášeno stanné právo.
Incidenty se množí. Němci nepokojní – vyjednávání
v Londýně. Návrat Runcimana – noční zákrok 21. 9.
angl. a franc. vyslance a presidenta republiky –
rušící závazek pomoci napadanému ČSR-rozdělení
Čech, jež je podstatou britského plánu –toto
oznámeno po 19. hod. rozhlasem. President E.
Beneš pronáší uklidňující řeč do rozhlasu. Dne 23.
září vyhlašuje Československo všeobecnou
mobilizaci mužů do 40 let. Dne 29. září Konference
velmocí v Mnichově. Smutný měsíc – výklidu – ba
překotného útěku našich lidí z pohraničí. Z 29. na
30. září poprvé přijeli naši vojáci – zásobovací sbor
asi 160 mužů, nocujících po statcích. Dne 3. a 4.
října přijeli zpět 63 vozy a pomáhali hospodářům
zde. Dne 9. října přijelo od 47. pl. 300 mužů a druhý
den odjeli. Dne 10. října v poledne přijel
dělostřelecký pluk litoměřický. Divizní kancelář
zřízena v čp. 162, jeden oddíl ubytován též v Línech.
16. října v Sokolovně seznamovací večírek obyvatel
s vojáky. U vojáků prostých nadšení a duch
bojechtivosti, ale vyšší důstojníci jsou z části Němci
a mají jen zájem o dobré pití, jídlo a děvy. Vojíni
s koňmi pomáhají vozit řepu i řízky. Ráno 10.
listopadu odjeli vojáci 2. baterie do Terezína.
Vagónovali v Ml. Boleslavi. Pláč děvčat.
Dne 22. listopadu – předporada obec. rady – Ku
společnému jednání s účastněnými obcemi o
stavbě silnice Bukovno- Hrdlořezy – Debř a Čistá.
Usneseno projednati tuto stavbu směrem
Skalicema přes Důl, Čisteckou horu směrem k Čisté.
Novým presidentem ČSR Dr. Emil Hácha. Dne 27.
listopadu přišla 1. rota (asi 160 mužů) od 47 pluku
z Bělé.
Na nádraží se přestavuje čekárna na byt. Zemřel
obecní žebrák. Dne 13. ukradli neznámí pachatelé
R. Jírovi z mlatu 4. pytle pšenice. Ohledně adaptace
čekárny na nádraží v Bukovně usneseno podat
protest na ministerstvo železnic do Prahy. Silvestr
slaví baráčníci u „Mikulů.“

ZAJÍMAVOSTI
Tentokrát se podíváme do Mladé Boleslavi na
Havelský hřbitov, a to k hrobu Anny Drobné.
Anna Drobná žila v Mladé Boleslavi v první polovině
19. století. Zásluhou svého otce získala velmi
slušného vzdělání, zejména v latině. Ubytovávala u
sebe studenty z piaristického gymnázia. Pomáhala
jim s učivem a hlavně s latinou. Proto získala
přezdívku „Latinská babička.“ Nahrazovala mladým
studentům rodinu, zejména matku. Desetiletí
chlapci totiž přicházeli do Boleslavi jen se školními
potřebami, prádlem, a rancem peřin na dlouhou
dobu. Domů se dostali jen dvakrát do roka: na
vánoce a prázdniny. Anna Drobná si zakládala na
tom, že její studenti byli premianti. Jeden ze
studentů piaristického gymnázia byl Ferdinand
Schulz, který přišel do Boleslavi studovat
z Nymburka. Byl novinářem a spisovatelem a vydal
román Latinská babička. To to dílo patřilo
k
nejčtenějším
titulům,
popisuje
život
maloměšťáckého prostředí a řemeslných rodin
v Mladé Boleslavi. Anna Drobná se stala symbolem
pro místní ženské spolky.

Když se na hřbitově u sv. Havla přestalo
pohřbívat a některé hroby byly přemístěny,
hrob Anny Drobné byl a je udržován. K hrobu
chodí studenti na začátku školního roku, a
v květnu před maturitní zkouškou s kytičkou a
„s prosbou o přímluvu“ u zkoušek.
Zdroj: Čtení o Mladé Boleslavi (Karel Herčík)
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PLÁN AKCI


19. dubna Akce „Z“ vysaď si svůj strom, keř, květinu od 8:00 v novém parku; pořádá obec Bukovno



27. dubna Línský výlet – vlakem na Českolipsko zájemci se musí přihlásit u V. Vinše



30. dubna Slet čarodějnic spojený s lampionovým průvodem, sraz v 19:00 v topolové aleji – pořádá
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků



11. května oslava svátku matek v sokolovně – pořádá Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků



18. května starostova cyklojízda pro milovníky rovinek je naplánovaná trasa: vlakem do Nymburka
poté sedneme na kolo a pojedeme do Kolína a domů. Máte-li zájem se projet Polabím, přihlaste se
do konce 2. května v kanceláři OÚ



22. června letní kino „Ženy v běhu“ před promítáním si dáme maraton.



31. srpna rozloučení s prázdninami na téma „cesta Philease Fogga kolem světa za 80 dní“. Máte-li
zájem zastoupit jednotlivé země, které Fogg při své cestě navštívil, můžete se přihlásit na OÚ do
posledního května.

Bližší informace se dozvíte na stránkách a nástěnkách obce a místním rozhlasem
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Nistorová Veronika

Bukovno

75 LET
Rochlová Marie
Molnár Mikuláš

Bukovno
Bukovno

85 LET
Hladíková Helena
Dobrá Miluše

Bukovno
Bukovno

NOVÍ OBČÁNCI
Bradáč Petr
Kemény Jakub

Líny
Bukovno

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Imrich Szabo
Bartošová Anna
Hanoušková Vlasta
Strnad Petr

Bukovno
Líny
Bukovno
Líny

Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v červenci 2019. 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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