BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 1/9
leden— březen 2022

Vážení spoluobčané, ve všech médiích jsme ještě donedávna četli a slyšeli jen o nemoci covid,
s příchodem jara jsme očekávali „že bude líp“ a bohužel nastal stav, jenž nás všechny zaskočil – válka
na Ukrajině, která se dotýká nás všech.
Nastavme tvář sluníčku, až se nám tedy ukáže, a starosti hoďme aspoň na chvilku za hlavu. V našem
zpravodaji se dozvíte, co se všechno událo u nás v obcích od počátku letošního roku i co je
naplánováno na další období.
Přejeme vám krásné velikonoční svátky.

PRÁCE ZASTUPITELSTVA
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V loňském roce jsme předali projekt „výsadba aleje“ v Bukovně firmě Futura academica,
zahradní architektka vybrala do této lokality javor mleč (Acer platonoides). 2.prosince 2021
bylo vysázeno 26 stromů na místě kde dlouhá léta rostla topolová alej. Svůj strom si zde
vysadily i děti z mateřské školy, a pravidelně jej chodí kontrolovat. Firma má na starost po dva
roky vždy na jaře a na podzim provádět „následnou a rozvojovou péči“: kontrola zdravotního
stavu stromů, povolení vývazků a případná výměna, řez koruny, hnojení, dodání hydrovaků.
Stromy byly vysázeny z dotačního programu „Sázíme budoucnost“.



V našich obcích jsou dlouhověké stromy lípy, bohužel po hodnocení odbornou firmou musely
být některé z nich pokáceny: dvě u hřbitova, jejichž pařezy teď slouží jako obří květináče, a
další u domu čp. 112, kde hrozilo rozlomení koruny či odlomení větví, a tím ohrožení zdraví
občanů a majetku. Lípy u kostela a obecního úřadu byly ořezány. Další stromy, které vysadili
naší předci a potřebují odborný zásah, budou v období vegetačního klidu prořezány nebo
pokáceny.



Byla vybrána firma na opravu vodní nádrže u kostela. Práce začnou v nejbližší době.

INFORMACE PRO OBČANY


ODPADY
Sběr tříděného odpadu- v odpadovém hospodářství platí již od roku 2021 nová legislativa, která
výrazně zdražuje nakládání s odpady, zejména zvýšením poplatku za skládkování. Evropská unie
stanovila svými odpadovými směrnicemi jasné a přísné cíle, a to navýšit recyklaci komunálních
odpadů na 65 % a snížit skládkování odpadů na 10%. Naše obec proto upraví systém odpadového
hospodářství s cílem snížit množství odpadů, které končí nevyužité na skládkách. Motivem pro
zavádění systému door-to-doo (tj. svoz přímo od domu) je získat kvalitnější vytříděný odpad a zvýšit
jeho objem. Zároveň by mělo docházet i ke snížení produkce směsného komunálního odpadu
v obci. Nový systém svozu tříděného odpadu pro komodity plast a papír bude zaváděn v několika
fázích.
V první fázi, tj. od května 2022, bude probíhat pytlový svoz plastů přímo od domu jednou za 14 dní.
Svoz začíná první týden v květnu, tedy v sudé týdny, každá domácnost do konce dubna obdrží žluté
pytle na plast na tři měsíce. Po naplnění sběrný pytel zavážete, aby nedošlo ke znečištění okolí, a
umístíte jej na viditelné místo před svůj dům. Den svozu bude ještě upřesněn.
V další fázi dostane každá domácnost, která projeví zájem pomocí dotazníku, zdarma do zápůjčky
popelnici na plast a papír. Ty pak budeme pravidelně vyvážet. Tímto opatřením budeme moci snížit
množství kontejnerů na tříděný odpad v obcích na veřejných místech. Za jejichž odvoz platíme
nemalé částky.
Svoz komunálního odpadu - od května do konce září se mění frekvence svozu 1x za čtrnáct dní.
Tento systém začne platit od května letošního roku v sudé týdny vždy v úterý. Pokud naplníte
popelnici dříve, můžete si koupit pytle Compag v kanceláři obecního úřadu.
Velkoobjemový odpad - na bio skládce v Bukovně bude od měsíce května umístěn kontejner, do
kterého budou moci občané, kteří mají zaplacený poplatek za svoz komunálního odpadu, vozit
velkoobjemový odpad.
Sběr kovů – na bio skládkách v Bukovně i v Línech budou umístěné popelnice na drobný kovový
odpad
Bio skládky – od května se mění provozní doba - středy 17:00 - 19:00, soboty 9:00 – 11:00,

Svoz nebezpečného odpadu v neděli 10. dubna v 9:00 provede firma Compag v Línech u
květinky. Nebezpečný odpad - kompletní elektrozařízení, barvy a oleje v uzavřených
nádobách.

Od září tohoto roku je zakázáno topit v kotlích 1. a 2. třídy, proto vám nabízíme odkazy na
kotlíkové dotace.

Odkazy na kotlíkové dotace
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/
https://2030.novazelenausporam.cz/
Dokumenty ke stažení - 4. výzva 2021-2027 - Kotlíkové dotace 2021-2027 | Odbor řízení dotačních
projektů (kr-stredocesky.cz)
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Pomalu, pomaloučku se počátkem roku uvolňovala covidová situace a my jsme opět mohli pořádat
kulturní, společenské a sportovní aktivity
Novoroční turnaj v šipkách
Pro muže i ženy ve věku 15 – 100 let, se konal 15. ledna v Naší hospodě Bukovensko – Línské.
Tohoto utkání se zúčastnilo 12 žen a 18 mužů.
Na prvních místech se umístili
Vlaďka Paříková & Petr Holman
Druhé místo
Martina Řezáčová & Jirka Šťástka
Třetí pozice
Zdena Tomíčková & Miloš Řezáč
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Obecní ples
3. obecní ples se konal 5. února 2022
I přesto, že nikdo netušil, zda vůbec půjde ples
uspořádat kvůli covidu, konaly se přípravy:
bylo třeba zajistit kapelu, připravit sál, pořídit
tombolu - tímto děkujeme všem sponzorům. A
i hostinští měli spoustu příprav a práce na
zajištění prvního plesu. Na sál se přišlo bavit

skoro 100 lidí, dámy si po dlouhé pauze
oblékly šaty a obuly lodičky, a pánové zase
obleky a kravaty. Kapela Healers band byla u
nás poprvé a hrála nám známé české i
zahraniční písně. Před půlnocí jsme losovali
tombolu, první cenu, kávovar, si odvezla
tanečnice z obce Skalsko, gratulujeme ☺.

Maškarní ples
19. února, tedy zanedlouho po obecním plese,
uspořádala Vlastenecko-dobročinná sdružená
obec baráčníků ples Maškarní. V odpoledních
hodinách pro děti a večer pro dospělé. A i když
začaly jarní prázdniny, dětí přišlo přes šedesát
v
maskách
pohádkových
postaviček, zvířátek
a také v převlecích,
které představovaly
různá povolání.
Děti tancovaly,
plnily úkoly a do
dění byli zapojeni i
rodiče, a tak všem
příjemně uteklo
sobotní odpoledne.
A i večerní
návštěvnost nás
pořádající mile
překvapila – bylo
prodáno 120
vstupenek. Hudební
kapela Max band,
která nás již dlouho

na maškarních plesech bavila, nám pár dní
před konáním plesu hraní ze zdravotních
důvodů odřekla. A protože nám Luboš hraje
na dětském maškarním plese, zůstal hrát až do
rána. Taneční skupina Tornádo patnáct let
každý rok nacvičovala nový tanec, šila kostýmy

a předvedla se vždy na maškarním plese.
Tento rok si řekla „v nejlepším přestat“ a na
letošním plese předvedla průřez těch
dlouhých let výběrem tanců a kostýmů. Každý
rok se hlasuje o nejlepší masku: páté místo
obsadila Červená karkulka s vlkem, čtvrté liška
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s lišákem, třetí Tornádo, druzí lidojedi a pro
první si přijel děda Pepa Tomáše Holého
z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny
v masce vodníka na skládačce a světe div se ze Skalska ☺.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nový rok jsme v mateřské škole přivítali
loutkovým představením “Ptačí pohádka”.
Dětem se velmi líbila, a tak pozorně sledovaly
celý průběh. Na závěr si mohl každý, kdo chtěl,
loutky zblízka prohlédnout anebo vyzkoušet, jak
se loutky vodí.

Pro nejstarší kamarády (budoucí prvňáčky) byla
zajištěna již tradiční akce - návštěva Městské
knihovny v Mladé Boleslavi. Cestování linkovým
autobusem byl zážitek, na který děti ještě dnes
vzpomínají. Paní knihovnice měla připravený
velmi pěkný program a v průběhu jej ještě
upravovala dle zájmu dětí. Předškoláci se tak
seznámili s možnostmi využívání knihovny,
nabídkou literatury a časopisů, systémem
půjčování i možnostmi objednávky. Při odchodu
jsme před vchodem do knihovny objevili a
prozkoumali “tajemnou bednu” - možnost
vrácení zapůjčených knih bez omezení času a
fyzické návštěvy knihovny.
Mladší děti si tento den užily pohybovými
aktivitami a průzkumem nejbližšího lesa,
tentokrát v jejich “režii” plánování a zdolávání
překážek. Stále pilně pokračujeme v programu
Se Sokolem do života, čímž podporujeme
dětskou zvídavost, pohybové aktivity a
přirozený pohyb.
Únor nám trošku narušily nemoci a jarní
prázdniny. A tak jsme si v malém počtu dětí
připravovali aktivity průběžně dle jejich zájmů a
konkrétních nápadů.
V březnu už byl kalendář naplněn akcemi nejen
pro děti, ale i pro jejich zákonné zástupce. Na
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individuálních konzultacích se rodiče dozvěděli,
jaké jsou pokroky ve vývoji a vzdělávání jejich
ratolestí, kde bychom doporučili určité činnosti
na podporu rozvoje, a zda jsou děti
předškolního věku připravené na vstup do 1.
tříd.
S dětmi jsme se konečně vypravili do města
Mladá Boleslav na divadelní představení “O
začarovaném lese”. V elegantním oblečení a s
dobrou náladou byla tato výprava pro některé
opravdu neuvěřitelným zážitkem: cesta
bezpečným mikrobusem (jen pro nás), prostory
divadelní
scény,
představení
“naživo” (opravdové jeviště a hlediště).
V rámci projektu “Poznáváme svět kolem nás”
24. 3. bylo pro rodiče předškolních dětí
připraveno setkání s odborníkem na téma:
“Zápis do 1. tříd ZŠ aneb školní zralost a
připravenost budoucích školáků”. Odborníkem
byla paní ředitelka ZŠ a MŠ Dalovice Mgr. Bc.

Jitka Konečná a pedagog s dlouholetou praxi
Mgr. Daniela Vaňková. Paní ředitelka rodiče
podrobně seznámila s desaterem připravenosti

a zralosti dětí. Přiblížila jim filozofii školy a
následně průběh zápisu. Rodiče měli dostatek
prostoru na konkrétní otázky, které jim paní
ředitelka s paní učitelkou zodpověděly.
Zima je už za námi, a i když jsme si ji s dětmi
užili, jak jen to šlo, všichni se už těšíme na jarní
počasí.
V následujících měsících máme naplánováno
spoustu dopoledních akcí pro naše děti i
odpolední setkávání a tvořivá odpoledne pro
rodinné příslušníky. Snažíme se o propojování
života školky a rodiny, jelikož jsou obě tyto
instituce pro život dítěte velmi důležité a jejich
vzájemné prolínání vidíme jako velkou podporu
při rozvoji dětí. Informace o našich akcích
najdete na webových stránkách školy www.msbukovno.cz
Čas letí a nám se krátí letošní školní rok. Což
znamená, že se předškoláci postupně chystají k
zápisům do ZŠ, a v naší škole se od září uvolní
místa pro další nové kamarády.
Nabízíme informace pro budoucí zájemce o
místo v naší mateřské škole:
Den otevřených dveří se letos uskuteční 6. 5.
2022 v dopoledním čase od 9.00 hodin. Rodiče
se s dětmi mohou přijít podívat do naší
mateřské školy a seznámit se tak nejen
s prostory, ale i zaměstnanci, kteří jsou srdcem

této školy.
Přijímací řízení - Zápis do Mateřské školy
Bukovno – Líny, příspěvková organizace bude v
termínu od 9. 5. do 12. 5. 2022, od 10:00 12:00 hodin.
Pro věkem předškolní děti je docházka
povinná.
Dokumenty, které je třeba doručit:
1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání
2. Vyplněný a od lékaře potvrzený Evidenční
list dítěte
3. Kopii očkovacího průkazu
4. Kopii rodného listu
Získání dokumentů č. 1, č. 2.: a) jsou ke stažení
na webových stránkách školy: www.msbukovno.cz
b) po telefonické domluvě na tel. čísle 792 510
783 si je osobně vyzvednout v MŠ.
Podrobnější informace k Přijímacímu řízení
(Zápisu) jsou k dohledání na uvedených
webových stránkách školy, a stejně tak ve
vývěsce obce a mateřské školy.
Budeme se těšit na brzké shledání.
Všem hodně zdraví, pohodu a slunečné jaro
přeje kolektiv mateřské školy.
Mgr. Renata Pažoutová

ČINNOSTI SPOLKŮ
MS Michalovice-Bukovno
Zima pomalu přechází v jaro, a tak můžeme
bilancovat uplynulý rok. Po dvou letech
schovávání před covidem jsme konečně
uspořádali naši výroční členskou schůzi,
která se konala v sobotu 12. března
2022 v klubovně v Línech.
Jsme rádi, že jsme mohli mezi námi
přivítat starostu obcí Bukovno - Líny
pana P. Holmana, zástupce Honebního
společenstva Bukovno pana Ing. Václava
Švece a Ing. Milana Paříka společně s
hospodářkou společenstva paní Zdenou
Zmatlíkovou. Poprvé mezi nás zavítal i
pan Leoš Miler samostatně hospodařící
zemědělec z Čisté, který nás taktéž
podporuje s krmivem pro zvěř. Stejně
tak
patří
dík
Zemědělským
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společnostem Bukovno panu Ing. J. Bartošovi,
panu Ing. E. Bičíkovi a panu Ing. Kašpárkovi z
Krásné Vsi, jejichž zástupci se tentokráte

bohužel naší schůze nezúčastnili. Děkujeme
všem za pochopení pro naši činnost a
spolupráci, zemědělcům za poskytnutí krmiva
pro přikrmování zvěře v zimním období, za
zapůjčení techniky pro osetí a sklizení našich
mysliveckých políček a v neposlední řadě za
spolupráci při některých našich akcích.
Jako již tradičně jsme mezi námi přivítali i
zástupce okolních spolků Katusice, Skalsko,
Rokytovec a Krásná Ves. Kamarády, které rádi
vidíme i na našich honech a kteří se s námi
podělili o výsledky jejich hospodaření a jejich
pohled na současnou myslivost. A v neposlední
řadě jsme tomu rádi, že máme i takové
kamarády, kteří sice myslivost neprovozují, ale
rádi se s námi účastní honů a nadháněk, tedy
naši skalní honci pánové Kolesár, Smetana,
Augustýn. Všem patří náš obrovský dík.
Z obsáhlých zpráv mysliveckého hospodáře
pana Miroslava Vinše a předsedy spolku pana
Jaroslava Ulmana vybírám alespoň část: Náš
spolek tvoří 24 členů a 1 adept ve věkovém
průměru 56 let. V loňském roce oslavili krásné
80. narozeniny pan Jiří Valenta a 75.
narozeniny pan Milan Šebek. Myslivost
provozujeme na 1732 hektarech, z toho 1413
ha zemědělské půdy, 303 ha lesa, 6 ha vodních
ploch (Jizera)a 10 ha ostatních ploch. Velkou
nevýhodou honitby je příměstská poloha, a to
nejen z důvodu provozu na silnicích (v loňském
roce bylo nahlášeno 15 ks zvěře uhynulé při
střetu vozidel a vlaků), ale i množství výletníků,
kteří ne vždy vědí, jak se v lese chovat. V
poslední době nás trápí motorkáři a čtyřkolky,
které se pohybují nejen po lesních cestách,
hlomozí a narušují klid zvěře ve svém
přirozeném prostředí. V honitbě máme
normované stavy zvěře srnčí, bažantí a zaječí.
Dále se vyskytuje zvěř černá a dančí.
V loňském roce jsme ulovili 23 ks srnčí zvěře, 8
ks srn a 1 srnče, k tomu připočtěme 23 ks
úhynu. Pro srovnání 2 roky předešlé: za rok
2019 jsme ulovili 19 srnců, 8 srn, 9 srnčat + 32
kusů úhyn a za rok 2020 uloveno 22 srnců, 9
srn, 5 srnčat a k tomu 31 ks úhynů. Ze zvěře
dančí, která není normována a loví se na
povolení k mimořádnému odlovu, bylo
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uloveno v roce 2019 5 daňků, 2 daněly a 1
daňče, 2020 4 daňci, 1 daněla a 2 daňčata a v
loňském roce 3 daňci a 2 daněly. Cílem
myslivců je snižovat stavy černé zvěře. Časy,
kdy se černá zvěř nelovila celoročně, je ta tam.
Zvěř se loví celoročně bez rozdílů velikosti a
pohlaví, pouze myslivecká etika nám nedovolí
při setkání s rudlem zvěře ulovit vodící
bachyně. Prasata se chytají do sklopců, loví se
v noci pomocí nočního vidění, a na společných
naháňkách. I přesto se nedaří početnou
populaci chytré zvěře radikálně snížit. Navíc se
k našim hranicím blíží, a je jen otázkou času,
kdy i k nám dorazí, epidemie afrického moru
prasat. V našem revíru se vyskytují hlavně v
době plné vegetace polních kultur řepek a
kukuřic, kde je lov velmi problematický a
divočák má zde svůj klid. V loňské roce bylo
uloveno celkem 24 ks, v roce 2020 27 ks a v
roce 2019 35 ks černé zvěře. Nebudeme si
namlouvat, že v současném stavu přírody lze v
našem revíru počítat s častým výskytem divoké
populace bažantů. Ti se vyskytují pouze v okolí
skládky Michalovice a v blízkosti Jizery, kde
ještě mají přirozené podmínky k životu.
Abychom udrželi tradici společných honů na
drobnou zvěř, odchováváme pravidelně
každoročně minimálně 500 ks bažantích kuřat,
které za nemalý peníz kupujeme z bažantnice
Ploužnice a půl roku se staráme. Celkem jsme v
roce 2021 ulovili 408 ks bažantí zvěře. Cca 100
ks zvěře zůstane volně v přírodě, ale tito
bažanti nemají šanci na přežití. Doplním jen, že
v roce 2020 bylo uloveno na společných
honech 397 ks a v roce 2019 401 ks bažantí
zvěře odchované v naší bažantnici. K drobné
zvěři patří i zajíc, který se vyskytuje
nerovnoměrně po celém revíru. My lovíme
zajíce jen v lese a v omezeném počtu,
převážně pro potřebu tomboly na myslivecké
akce. Ačkoliv v jarních měsících je možné vidět
dostatek zaječí zvěře na polích hlavně za
Bukovnem, v podzimním čase tomu tak není. V
roce 2021 jsme ulovili 9 zajíců. A aby byly
počty dokončené, lovíme i dravou zvěř. Od
dubna 2021 jsme ulovili 41 lišek, 13 ks psíků
mývalovitých a 3 jezevce. Když k tomuto počtu

přičteme zvěř neulovenou a působení dravců,
kteří jsou chráněni, pak nemůžeme očekávat
zvýšení počtu drobné zvěře a její udržitelnost v
revíru.
K lovům a k myslivosti patří i psí pomocníci.
Náš spolek má v současné době pouze jednoho
lovecky upotřebitelného ohaře, 1 barváře a 3
jezevčíky. Ve výcviku jsou křepelák a ohař. My
doufáme, že i oni letos úspěšně absolvují
potřebné zkoušky.
Během diskuse vystoupil starosta honebního
společenstva pan Švec. Poděkoval nám za
spolupráci a oznámil svoji rezignaci na funkci a
rezignaci hospodářky paní Zmatlíkové. Oba
chtějí ukončit působení v představenstvu a
předat jej mladším. Byl nám představen jako
nový člen společenstva pan Michal Vejvoda, a
to jako jeho nový hospodář. Novým starostou
společenstva se má stát pan Ing. J. Bartoš,
místopředsedou zůstává pan Ing. Milan Pařík.
Dále vystoupili se svými krátkými zprávami
ostatní hosté z okolních spolků. Pan Jíra ml. za
MS Hrádek-Katusice, pan Ing. Bláha za MS
Krásná Ves, pan Ing. Misík za MS Rokytovec,
pan Pýcha za MS Skalsko. Víceméně je pálí
stejné problémy jako nás.
Naše střelnice jako každý rok nebude zahálet.
Střelnice v Močidlech má povolení k provozu
vydané Policí ČR za podmínek jasně
stanovených včetně přítomnosti správce
střelnice. Tímto bychom chtěli návštěvníky
upozornit na fakt, že jakékoliv střelecké aktivity
bez dozoru jsou nezákonné.
Plánujeme
zde
několik
pravidelných
každoročních aktivit. Na začátek sezóny se zde
koná 2 a 3. dubna okresní přebor v brokovém
trapu a v kulový čtyřboj v malorážce. Dále se
budou konat následující
akce: 23.4 Memoriál
Bičíka
a
Bendy
v
americkém trapu, 14.
května
Parkur
zemědělské společnosti
Bukovno,
4.
června
Svárovského memoriál a
11. června Velkou cenu
Bukovna.
Dne 18. června se bude
konat na střelnici v
8

Močidlech Dětský den, na nějž, doufáme,
přijdou všechny děti z okolí.
Jako každý rok proběhlo čištění příkopů a
přilehlých úvozů v okolí Bukovna, Lín, Dalovic a
Michalovic. Při úklidu byl opět naplněn obcí
připravený kontejner. Bohužel množství
nasbíraného odpadu z okolí zůstává na stejné
úrovni. Hned druhý den po úklidu jsme mohli
znovu vidět pohozené odpadky typu
plechovka, sáček od „mekáče“ a igelitové
pytlíky podél silnice. Člověk je prostě
nepoučitelný.
Ing. Eva Škořepová

Vlastenecko-dobročinná
sdružená
obec
baráčníků Bukovno-Líny
Konšelstvo se schází každý první pátek v měsíci.
Nejprve nás rychtář Ing. Václav Švec přivítá
poklepáním rychtářského práva, poté je přečten
zápis z minulého sezení, dále má tetička
vzdělavatelka připravený příspěvek, který je
aktuální k danému měsíci. Rychtář nám sdělí, co
nového z konšelského zasedání V. župy Václava
Budovce z Budova na Staroměstsko-Ptácké
rychtě. A poté řešíme, co je potřeba. V měsíci
lednu nám rychtář oznámil zprávu, která nás
nemile překvapila. Ministerstvo požaduje každá obec si musí zřídit datovou schránku,
doložit přehled o příjmech a výdajích, přehled o
majetku a závazcích pět let zpátky, a to vše

doručit rejstříkovému soudu. Jestliže chceme
dál fungovat, musíme splnit všechny požadavky,
které ministerstvo vyžaduje. Otázkou je, proč
potřebujeme datovou schránku. Jelikož
průměrný věk baráčníků je hodně vysoký, je na
místě obava, zda to některé neodradí ve
vykonávání dobrovolné činnosti. Většinu
baráčnických obcí ale trápí jiný problém, nemají
své kulturní dědictví komu předat, stejné
trápení máme i my. Máme pro vás dobrou
zprávu, my zatím pokračujeme dál a doufáme,
že nás podpoříte: přidáte své šikovné ruce a
zúčastníte se akcí, které pro vás připravujeme.
Přejeme hezké velikonoční svátky
Syndik Jana Szabová

Taneční skupina Tornádo
Jak jste si již přečetli, taneční skupina Tornádo již asi nebude zkoušet nové a nové taneční
vystoupení, ale dál se bude scházet a pomáhat obci a baráčníkům s organizací společenských akcí.
Na brzkou shledanou.
Tornádo

SOKOL
Rád bych popřál všem krásné jarní dny.
Nastupující sluneční paprsky nám vlévají do žil
svěží čerstvou energii. Příroda se probouzí, vše
začíná vonět. Naprosto geniální čas pro běh,
kolo, či procházky. Sezóna je tu!
Venkovní vyžití je pro děti nenahraditelné. A i
když si ho teď užijí dost a dost, mrzí mě, že se
nám stále nepodařilo dát dohromady tým lidí,
který by se dětem mohl pravidelně věnovat
v hasičském sportu. Věřím, že by je to moc
bavilo. Zároveň pořád doufám, že se nám tento
záměr nakonec realizovat podaří.
Na druhou stranu však musím přiznat, že jsem
trochu zklamaný z účasti dětí ve sportovních
kroužcích, které se nám tady daří úspěšně vést.
Přestože je bezpochyby značnou výhodou mít
kroužek přímo v obci bez nutnosti děti někam
vozit, zájem je velmi sporadický.
A to především o florbal, kdy tréninky probíhají
pod záštitou Florbalové akademie MB každé
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pondělí od 16:00 v sokolovně. I když popularita
tohoto mladého sportu strmě vzrůstá, u nás v
sokolovně to vidět není. Zahrát si může přijít
opravdu kdokoliv a kdykoliv. Není podmínkou
začít s trénováním pouze na začátku sezóny
(září). Zveme všechny děti ve věku od 6-ti let,
aby si přišly s námi zahrát, a také se zúčastnit
turnajů, kterých se v sezóně koná 8 – 12 v
závislosti na kategorii (věku) dětí.
Již tradiční je pak cvičení s Martinem Škodou ve
středu od 17:30, kdy se děti učí základům
obratnosti a bojových sportů. Co si pod tím
představit? Hlavně nám jde o to naučit děti
základním sportovním návykům. Kromě
dovednostních disciplín (kotrmelce, pády,
rozsahy, atd.) se děti učí pracovat se svým
fyzickým fondem, cvičit s vahou těla, no a také
nějaké základy bojových sportů. Zde se dosyta
vyřádí a užijí si speciální pomůcky k tomu
určené (rukavice, chrániče, lapy, atd.). Stejně
jako u florbalu i zde platí, že se může přidat
kdokoliv a kdykoliv.

Velkou radost má z toho, že se nám podařilo
začít alespoň trošku využívat tenisový kurt v
Línech. Vloni chodili děti poměrně pravidelně
hrát většinou o víkendu s trenérkou
Markétou. A letos bychom chtěli stejným
způsobem navázat. I zde jsou nové děti
vítány. S ohledem na časové možnosti
trenérky nejsou však hodiny pevně
stanoveny. Domlouváme se ve skupině před
aktuálním víkendem. V případě zájmu mě

kontaktujte.
Pokud byste měli k našim sportovním
aktivitám jakýkoliv dotaz, případně se třeba
chtěli zapojit jako trenéři, či měli nabídku na
zlepšení, neváhejte mě kontaktovat.
Přeji Všem krásné dny
Petr Žďánský
předseda TJ Sokol Bukovno – Líny z. s.
777 286 453
sokolbukovno@seznam.cz

ZAJÍMAVOSTI Z OBCÍ
Lípy
Již v 19. století zdobily lípy parky a sady paláců
a dodávaly jim na majestátu. Vjíždět do paláců
lipovou alejí bylo dovoleno jen těm
nejváženějším a nejvzácnějším hostům. Lidé
měli rádi lípy od nepaměti, byly symbolem
ochrany, pomoci a lásky, věřili, že dokážou
odehnat zlé duchy. V mytologii byla lípa
zasvěcena bohyni lásky, v křesťanství je
spojována
s
Pannou
Marií.
Lípy jsou vysazovány na návsi, ke křížkům,
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kapličkám, kostelům, s oblibou i do alejí. Lípa
byla vysazována také u vesnických studní, v
tomto
případě
byla
stromem
ochraňujícím vodu jako životadárnou tekutinu.
Velmi vysoko se cení lipové dřevo, jež
provázelo lidská pokolení od narození –
kolébky, až do hrobu – rakev. Je měkké, lehké,
světlé, tence vrstevnaté, nepraská, nekrabatí
se po navlhčení a velmi snadno se opracovává.
Používá se při výrově nábytku, avšak s velikou
oblibou ho využívají dřevořezbáři. Lipové

dřevo se využívalo a dodnes využívá na rámy
obrazů, okenní a dveřní zárubně, římsy a
součásti hudebních nástrojů, sochy a rýsovací
prkna, a i dřeváky, což je národní obuv
některých evropských států. Z lipového dřeva
jsou vyřezány slavné oltáře, neboť toto dřevo
se latinsky nazývalo lignum sanctum, což v
překladu znamená svaté dřevo. Z lýkové vrstvy
přiléhající ke dřevu se získávalo lýkové vlákno,
z něhož se zhotovovaly pytle, rohože a
motouzy. Dříve se lýko používalo v sadařství a
při pěstování vinné révy jako materiál k vázání.
V městské zeleni se lípa dobře uplatňuje pro
velkou odolnost. Citlivá je však na zasolení.
Lípa je věrnou průvodkyní člověka, přináší do
měst svěžest a krásu i medovou vůni v období
kvetení. Lípa se může dožít až 1 000 let. Naše
nejstarší a nejmohutnější lípy jsou druhem lípy
velkolisté a jsou vyhlášeny za památné stromy.
Lípa je rozšířena po celém mírném pásu
severní polokoule, kde se vyskytuje asi 30 -40
druhů. V České republice jsou původní dva
druhy: lípa velkolistá a lípa srdčitá.
Lípa je naším národním stromem. Objevuje se
na standartě prezidenta, státní pečeti,

vojenských uniformách
a bankovkách. V historii
bývala
lípa
ztotožňována
s
ženskými
božstvy,
často s bohyní lásky.
Pro mládež byla lípa
symbolem lásky. U
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Slovanů, Keltů i Germánů prý bývala stromem
osudu. Věřilo se, že když zahyne lípa vysazená
na dvorci rodu, zanikne i celý rod. Jako
ochranný a rodinný strom se lípa dlouho těšila
velké úctě. Byla sázena po narození prvního
dítěte.
Lípa byla odedávna nazývána královnou
medonosných rostlin. Z jednoho jejího květu
může včela vysát 7 mg nektaru. Z lipových
květů se získává éterická silice, používaná
v parfumérii a kosmetice. Odvar z květů je
tradiční prostředek pro pocení při nachlazení
nebo se používá jako kloktadlo. Pije se jako
prostředek zmírňující bolesti při žaludečních
kolikách a považuje se za užitečný při
ledvinových kamenech. Čaj z lipového květu a
lipových listů je velmi oblíbený a je považován
za povzbuzující prostředek.
Lípa jako národní strom se vysazuje i při
pamětních událostech a na výročí související
s naší státností, jako je například oslava vzniku
republiky, jsou památníky a také symbolem
připomínající naše národní dějiny.
Pan Jiří Korselt vysadil lípy srdčité v okolí Lín
24. 4. 2000 zasadil na příčné cestě od prvního
křížku směrem k odbočce na Luštěnec.
1. 5. 2004 pod tratí směrem na Krásnou Ves u
prvního křížku v 10 hodin, když parlament
odhlasoval vstup ČR do EU.
28. 10. 2018 zasadil dvě lípy u druhého křížku
směrem na Krásnou Ves u příležitosti 100 let
od vzniku ČSR .

HISTORIE OBCÍ
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Kronika 1946
Život na vesnici jde dál…
A čas běží horempádem dál, nikde se
nezastaví, na nikoho nepočká. Stanout
znamená zastavit se na 100 roků – jít v před,
znamená předhonit svět o 1000 roků. A tak
události smutné i veselé, svízelné i snadné, tok
řeky života nezastaví. Záleží jen na lidech, jak
si dovedou připravit budoucnost, nejen pro
sebe – ale hlavně pro ty druhé.
Návštěva presidenta republiky v Mladé
Boleslavi
se uskutečnila po dlouhých přípravách dne 8.
října 1946, kdy president republiky Dr. Edvard
Beneš se svojí chotí město navštívil…. Přijalo
jej bohatě vyzdobené město, zástupy lidí
z celého okresu a snad i z jiných krajů. Byl
hostem okresního a místního národního
výboru v Mladé Boleslavi, automobilových
závodů a místních korporací. Bylo nutno pro
každou obec a školu stanoviti pevné
stanoviště, aby nedocházelo k zácpám ulic, ale
na konec se všechno jinak zhatilo, protože
každý chtěl vidět presidenta první…. Naše
obec měla pro občanstvo vyhrazeno místo na
Novém městě v ústí do dnešní ulice Lukášovy.
Přesto, že se z obce příjezdu prezidenta
republiky účastnilo hodně lidí a celá národní
škola, myslím, že vyhrazeného místa - mimo
dětí školních nikdo – nikdo nepoužil, jako
ostatně tak činili i jiné obce. Každý chtěl vidět
první.

týdeník obrázkový „Svět Sovětů“, poprvé ve
vesnici čtený, dále byly to časopisy Dikobraz,
Květen, Beseda venkovské rodiny, Halo
noviny, Zemědělské noviny, Rolnické hlasy,
Práce, Živnostenské noviny, a jiné. Tolik druhů
novin a jejich počet se nikdy před tím na
vesnici neodbíral. Po více jak dva roky trpělivě
po svém zaměstnání denně noviny dům od
domu se zaměřením propagačním a často
dával tam, kde to bylo třeba, i noviny
zadarmo.

Zavedení kolportáže novin
zásluhou Komunistické strany Československa
byla v obci zavedena kolportáž stranického
tisku přímo do domu a později i jiného tisku
politického, zábavného a poučného. Prvním
kolportérem tisku byl člen strany, vedoucí
kulturního kroužku soudruh B. Dvorský. Jeho
zásluhou vzrostl v krátké době Rudého práva o
více jak 100% a dosahoval ve všední přes 50
výtisků a v neděli a ve svátek 80 výtisků.
V dalším uvedl do prodeje časopis
Československo – sovětského přátelství

Společenská kronika
/nebudeme vypisovat jména, jen počty.
Narozeným je, nebo bylo tento rok 76 let/
Poprvé spatřili světlo světa: 9 dětí
Sňatky uzavřelo: 5 párů
Navždy nás opustilo: 11 občanů.

Při denních starostech, politickém i veřejném
dění uběhl rok a již tu byli vánoce a s nimi i
tradiční zvyky. Letošní vánoce byly již přece
jen bohatší a veselejší než minulé – i dárky
byly bohatější, zvláště pak dárkové balíčky,
které bylo možno v obchodě neb v závodech
dostat za volnou cenu.
Krátce se ještě hodnotí výsledky letošního
roku. Ano jdeme ku předu, i když politický boj
se zostřuje. Krátce se zhodnotí letošní počasí –
bylo krásné, průměrné a příznivé pro dobrou
úrodu.
A tak se loučíme se starým rokem 1946 a jistě,
že si všichni přejeme, aby příští rok byl nejen
lepší, bohatší a radostnější, ale aby lidé došli
k lepšímu poznání sama sebe a k tomu, že není
nadřazen jeden druhého, ale že jen vzájemnou
spoluprácí dokážeme vybudovat lepší svět a
samozřejmě lepší postavení naší vesnice….

Výpis z kroniky B. Dvorský

KALENDÁRIUM

22. dubna
Den Země,
svátek, který je zaměřen na ekologické chování
k planetě, si připomenou lidé v různých částech
města. Den Země si připomínáme každý
rok v podobě oslav a různých informačních
a vzdělávacích akcí zaměřených na propagaci
a podporu ochrany životního prostředí.
Myšlenka slavit Den Země se zrodila v roce
1969 v hlavě mírového aktivisty Johna Mc
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Connella. Ten tuto svoji myšlenku poprvé
představil na konferenci UNESCO konané
v americkém San Francisku. Původně pro tuto
oslavu navrhoval datum 21. března, tedy
počátek jara, nakonec ale byl Den Země
stanoven na 22. dubna.
Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 pouze
v USA, a to především na školách.
V roce 1971 se záštity nad akcí ujala OSN, další
země včetně Československa se připojily až
v roce 1990. Den Země se tak stal největším
svátkem světa.
Zdravější životní prostředí je výsledkem
kolektivní snahy lidí po celém světě. A i ta
nejmenší snaha se počítá.
Například nemít uklizeno jen v okolí svého
domu, vyjděte a rozhlédněte se, co by se dalo
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PLÁN AKCÍ
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9. dubna 6. Jarmark – vítání jara. Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků spolu
s obcí pořádá oslavu jara v sokolovně. Přijďte si užít sobotu, poslechnout si vystoupení dětí,
zakoupíte si dárečky, setkáte se svými sousedy.



Na Zelený čtvrtek 14.4. od 15:00 děti v Línech začínají řehtat.



30. dubna Slet Čarodějnic. Pořádá Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků spolu
s obcí. Sraz u vodojemu v 18:00.



18. června Dětský den na střelnici. Pořádají myslivci spolu s obcí.



25. června letní kino u sokolovny. Pořádá obec (film ještě není vybrán)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Šmídová Hana
Hurta Bohumil
Marjánová Marcela
Šťastný Vladimír
Maruška Josef

Líny
Bukovno
Bukovno
Bukovno
Bukovno

75 LET
Švecová Milada

Bukovno

80 LET
Procházková Marie

Líny

85 LET
Kysela Miloslav

Bukovno

Zástupci obce občanům předávají gratulaci k jejich životnímu
jubileu.

NOVÍ OBČÁNCI
Valenta Ondřej
Šírová Tereza
Šídlo Theo
Lumpe Melisa
Mečířová Eliška

Bukovno
Líny
Bukovno
Bukovno
Líny

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Ludmila Činková Líny
Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.
Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v červnu 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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