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BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Fotografie je sice už staršího data, ale protože sníh už jsme dlouho neviděli, alespoň si jej takto
můžeme připomenout. Přejeme vám, aby příští rok 2020 byl pro vás pohodový.
Nehledejte na druhých to špatné, ale vyzdvihněte to dobré.

SLOVO STAROSTY
Rád bych shrnul rok 2019, který se nezadržitelně blíží ke konci. V tomto roce se zásadně měnila
tvář obce. Zejména výstavbou chodníků, které především přispěly k bezpečnosti nás, ale hlavně
našich dětí. Za vydatného přispění vás, občanů, jsme upravili prostor kalu v krásný park. Zasadili
jsme 7 stromů a spoustu keřů, květin i další rostliny, které se vysadily podél chodníků a příští
měsíce nám rozzáří obec. Ve vodní nádrži se nám prohánějí ryby. Novou tvář dostala i klubovna
v Línech, kde po novém hřišti dostala i nový kabát a nový altán.
Novou tvář bude mít i naše prodejna, kde již započaly práce na výstavbě tří sociálních bytů, které
by měly být k dispozici o prázdninách. Za vydatného přispění Škoda auto jsme pořídili našim dětem
nové hřiště u sokolovny.
Ani v roce 2020 nebudeme zahálet, v dubnu započnou práce na další etapě chodníků. Rádi bychom
získali finance na obnovu kalu v Bukovně a vodní nádrže v Línech a pokračovali v přípravě smíšené
cyklostezky a chodníku do Lín.
Tímto bych chtěl poděkovat všem občanům a spolkům, kteří přispívají svojí činnosti k chodu obce a
není jim život v naší obci lhostejný, zastupitelům a zaměstnancům za odvedenou práci a vám všem
popřát do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí, lásky, ale hlavně pohody.
Váš starosta Petr Holman
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INFORMACE PRO OBČANY




Od 7. ledna budou k prodeji známky na odvoz komunálního odpadu. Cena je stejná jako v
loňském roce 600,-. Povinnost zaplatit poplatek má každý občan s trvalým pobytem v naší
obci. Majitelé rekreačních nemovitostí platí 600,-. Poplatek za psa činí: jeden pes 100,- druhý
pes 150,-, třetí a každý další pes téhož majitele 300,- Na známku z roku 2019 vám bude
popelnice odvezena do konce ledna 2020
Od 1. ledna jsou obce povinni zajistit pro občany nádobu, do které se budou odkládat jedlé
oleje. Oleje znečišťují odpady. Nádoba (popelnice) bude umístěna u obecního úřadu, po
otevření bioskládek v jarních měsících se místa přesunou tam. Jedlé oleje noste
v uzavíratelných PET lahvích.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
DRUHÁ AKCE „Z“
V neděli 13. října jsme pokračovali ve výsadbě
keřů, květin a cibulovin. Rostliny jsme dosázeli
v novém parku a v ostrůvcích podél chodníků.
Esteticky a opticky se tak oddělil prostor mezi
chodníky a silnicí. Akce se zúčastnilo méně
brigádníků, než bylo na první, ale i tak nám šla
práce rychle od ruky. Práce se zúčastnily i děti a
poté si zaslouženě pochutnaly na připraveném
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pohoštění. V parku pak ještě Tornádo
dosázelo cibuloviny, které byly obci
věnovány přímo z Holandska od Markéty
Mulder.

POSVÍCENÍ
23. listopadu jsme uspořádali již 6. posvícení.
Opět jsme vyhlásili soutěž o nejchutnější guláš a
koláč. Vzorků bylo sice méně než v minulých
ročnících, ale na kvalitě ubráno nebylo. Všichni
přítomni ochutnávali a zapisovali body. A tady je
výsledná listina. Guláš 1. místo Michala Syrová,
2. místo Michal Reiter a 3. místo Hana
Javůrková. Koláč 1. místo Věnceslava Vejběrová,

Pomaloučku, vychutnejte si na jazyku a
objevujte třeba tóny ovoce, plnost i
kyselinku. Ach, a nezapomeňte na
přípitek na zdraví! Ten, ve spojení
s přiťuknutím, vznikl v době starého
Říma a měl chránit před otravou. Když
totiž stolovníci pozvedli plné číše a
přiťukli si jimi, část vína se přelila do cizí
sklenice. Otrávit soka tak bylo hned
těžší – jed totiž mohl vypít kdokoliv.
2. místo Eva Řezáčová a 3. Bláža Jakubcová.
Samozřejmě byly i další soutěže: krájení
cibule, loupání jablka, kde šlo o nejdelší
slupku, kvíz v znalostech naší země,
poznávání bylinek a koření a také tipovací
soutěž. Celým večerem nás doprovázela
cimbálová muzika Gryf z Velkých Bílovic A
mohli jsme ochutnávat a kupovat vína
z rodinného vinařství Mühlbergr Jaroslavic
u Znojma.
Sklenkou dobrého vína uctíme snad
každého. Abyste si všechny vlastnosti
tohoto lahodného moku užili naplno,
s pitím nespěchejte. Prohlédněte si nejprve jeho
barvu, k vínu přivoňte a až potom se napijte.
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VÝLOV
7. prosince se konal první výlov, a protože
tuto akci uspořádali místní hasiči, více se
dočtete v jejich příspěvku.

ZLATÁ NEDĚLE
22. prosince
Zlatá neděle je již od roku 2007 ve znamení
setkání spoluobčanů na návsi, tuto akcí pro
vás začala připravovat taneční skupina
Tornádo. A jelikož se vás vždy sejde přes sto
občanů a občánků, pomáhají s přípravou
hasiči, obecní úřad a je zajištěno i občerstvení
od pohostinství ve dvoře. Tradičně stavíme i
Betlém a letos jsme pořídili nové postavy
Marie a Josefa. Do jesliček položili rodiče
svou
dcerušku
Natálku
Tomíčkovou.
Prodávaly se i nové hrnečky (pokud jste
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NADÍLKA V LÍNECH
14. prosince
Každý rok přicházejí do Lín dva vousatí dědové a
na sáňkách táhnou nůši s dárky. Děti s rodiči na
ně vždy čekají na začátku obce a netrpělivě je
vyhlížejí a takto tomu bylo i letos, pak se
společně vydali na náves, kde se u betlému
spustil ohňostroj. A pak všichni mířili do
klubovny, kde se nadělovalo. Zábava
pokračovala i po odchodu vousatých dědečků.
Podobní vousáči jsou i na návsi v Línech a hlídají
vánoční klid v obci.

zaváhali a hrneček jste si nekoupili, má
ještě deset zájemců možnost). Děti si
pouštěly svíčky na vodě, svítily si
prskavkami. A v 17. hodin jsme vzhlíželi
k nebi a pozorovali ohňostroj. Setkání se
opět vydařilo, všichni jsme si popřáli
pohodové Vánoce a hodně štěstí a zdraví
do nového roku.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jak se žije v mateřské škole
Podzim v naší mateřské škole jsme si jaksepatří
užili. Počasí nám přálo a my jsme měli mnoho
příležitostí k pozorování okolní přírody a její
proměny, a to nejen v podobě zbarvujícího se
listí. Velmi často jsme se vypravovali na
průzkum okolí a do lesa. Pro zpestření jsme
chodili sledovat vývoj a růst bažantích kuřat. Na
domluvené schůzce nám pan myslivec vysvětlil,
jak se o tato stvoření pečuje, kdo je jejich
nepřítelem a proč musí být dostatečně
zabezpečen jejich “chovný” prostor. Děti sice
sledovaly bažantí kuřata už od začátku září, kdy
byla ještě malá a vyplašená, ale v průběhu
listopadu už jsme si mohli prohlédnout i jejich
různá zbarvení, a dokonce i chování
jednotlivých bažantů. Podzim nám nabízí
nepřeberné množství plodů, pochutin a
potravin a nevyužít tuto příležitost by byla
škoda. S dětmi jsme proto poznávali různé
plody všemi smysly. Výtvarnými a pracovními
činnostmi
jsme
podporovali
tvořivost,
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nápaditost v realizaci i manuální zručnost.
Dokonce jsme si společnými silami vydlabali
dýni s tím, že si upečeme bábovku. Dýně
byla veliká a dětí, které chtěly aktivně
přiložit ruce k dílu, mnoho. Proto jsme
nakonec upekli bábovky dvě a mohli
ochutnat i rodiče. V průběhu podzimního
času se u nás konaly různé akce anebo jsme
si s nejstaršími dětmi zajeli i do města.
Výprava se týkala návštěvy Městské
knihovny města Mladá Boleslav. Pro děti
byl připravený program k seznámení s
knihami a jejich správným používáním, ale i
s možností výpůjčky knih a časopisů v této
knihovně. Po návštěvě jsme se prošli po
městě a seznamovali se se zajímavostmi
města, dopravou, obchody a dalšími
odlišnostmi, které v obci nenajdeme. Děti
pak ještě dlouho vypravovaly své postřehy
a zážitky ostatním dětem ve školce.
Na návštěvu do školky k nám zavítala
Zoubková víla. Děti byli seznámeny se

správnou technikou a péčí o svůj chrup. Formou
hry pomohli víle a jejím pomocníkům s tříděním
potravin na zdravé, nezdravé a vhodné (občas).
Také nás navštívil strážník městské policie s
preventivním programem “Bezpečnost a
ochrana zdraví”. Pomocí příběhu byly děti
seznámeny s možným nebezpečím a ochranou
každého z nás. Děti si mohly vyzkoušet i policejní
výbavu (pouta, čepici,…) a nakonec dostaly od
strážníka reflexního plyšáčka na batoh.

Podzimní čas se překulil, a aniž bychom si toho
leckteří všimli, už se přiblížil čas vánoční. S
dětmi jsme se připravovali na setkání s rodiči,
učili se básničky, písničky i říkadla.
Seznamovali jsme se s pojmy- překvapení,
tajemství, dárek a krátili si dlouhé čekání do
Vánoc pomocí každodenního losování
adventního kalendáře. Postupně jsme
poznávali zvyklosti a tradice našich Vánoc. Na
začátku prosince nás samozřejmě navštívila
nebeská návštěva, Mikuláš, čert a anděl. Děti
byly velmi překvapené, jaké má Mikuláš o
každém informace. Všechny byly odměněny
balíčky od čerta nebo od anděla, jak si kdo
troufl. Byla to velmi příjemná a pohodová
návštěva pro všechny zúčastněné. A než jsme se
nadáli, už přišel den, kdy se konečně splnilo
přání dětí a uskutečnila se velmi očekávaná
nadílka ve třídě. Pod stromečkem děti objevily
stavebnice, různé hry, knihy a cvičební pomůcky.
Postupně se seznamujeme s možnostmi jejich
používání.
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Poslední akcí v tomto roce bylo předvánoční
setkání s rodiči. Děti se na tento den velmi
těšily. A i přesto, že nám nakonec někteří
kamarádi onemocněli, se dětem vystoupení

vydařilo. Děti vystoupily s písničkami a
básničkami, které se do této doby naučily
a jako překvapení měly starší děti
připravenou dramatizaci pohádky. Každé z
dětí mělo pro rodiče připraveno vytvořené
přání a jako překvapení i dárek. Toto
odpoledne ještě pokračovalo společným
rodinným tvořením “sněhového” věnce,
který si všichni odnesli domů.
Poslední dny v roce si společně užíváme
předvánoční pohodu a těšíme se na blížící
se tajemný Štědrý večer.

Všem přejeme pohodové, klidné a radostné
Vánoce v rodinném kruhu.
Děti a kolektiv mateřské školy příspěvková
organizace
Mgr. Renata Pažoutová

ČINNOSTI SPOLKŮ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Rok se nám pomalu chýlí ke
konci a my bychom Vás rádi
informovali o naši činnost za
poslední čtvrtletí od posledního
vydání „Bukovenského zpravodaje“. Byla to
činnost nejen pro naše spoluobčany, ale i pro
zajištění akce schopnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů. Z tohoto důvodu jsme
na základě zákonných požadavků ČR vyslali
své členy na školení velitelů. Členové Václav
Horčička nejml. A Miloš Řezáč se 25. – 28.
října zúčastnili školení velitelů družstev v
Bílých Poličanech, čímž se stali novými veliteli
Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Ještě
téhož měsíce jsme uspořádali slet saní,
draků, dráčků a jiné létající havěti. Třetí
ročník drakiády se konal v sobotu 26. října
tradičně na hřišti u sokolovny. Ten, kdo přišel
ve 14 hodin a dostal svého draka do výšin,
měl štěstí. Později nám už vítr nepřál a více
draků se nad střechu sokolovny nevzneslo.
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Ke slovu se dokonce dostali hasiči, a to v
okamžiku, když bylo nutné osvobodit dráčka z
větví nedaleké třešně, nebo ze střechy
sokolovny. I tak si děti drakiádu užily a
pobíhaly se svými dráčky po ploše hřiště. Za
odměnu si děti s rodiči mohly opéct bramboru
ve slupce a špekáčky. Budeme doufat, že příští
rok nám při drakiádě bude mírný vítr
nakloněn. I letos jsme pokračovali v projektu
„Recyklujte s hasiči“, kdy jsme 4. a 14.
listopadu
provedli
sběr
vysloužilého
elektrozařízení, které bylo předáno k
ekologické likvidaci. Tímto jsme šetrně a
ekologicky zlikvidovali vaše dosloužené
elektrospotřebiče. Princip tohoto programu je
prostý, sbor dobrovolných hasičů registrovaný
v tomto programu zorganizuje sběrnou akci a
za sesbírané elektrospotřebiče dostane
finanční odměnu.
Úspěšná
likvidace
požáru
vyžaduje
nepřetržitou dodávku vody, to znamená
nutnost hledat v okolí požáru dostatečně
vydatné a také dostupné vodní zdroje. Pak je
nutné tuto vodu dopravit na místo požáru,
například pomocí dálkové dopravy vody s
hadicovým vedením, kterou jsme si vyzkoušeli
30. listopadu. Za pomoci stroje PS 16 a s 240
metry hasičských hadic jsme přečerpávali
vodu z nové nádrže do kalu u kostela. Toto
taktické cvičení bylo spojeno s přípravou
nádrže k výlovu ryb. Bylo potřeba snížit
hladinu přibližně o 1 metr. Co bylo ale největší
zkouškou sil a vytrvalosti naší jednotky? Byl to
start naší zásahové stříkačky. Start stříkačky
PS16 není jen jednoduchým otočením klíčku
nebo stlačení tlačítka, jak to znáte ze svých
aut. Je to ještě v síle, šikovnosti a umu rukou
otáčející startovací kliku. A osvědčili se v naší
jednotce pouze dva hasiči, a tím nejlepším byl
Tomáš Drla. Musíme přiznat, že bez vydatné
pomoci našich nejzkušenějších členů Václava
Horčičky nejst. a pana Jana Moskly st. by se

nám to jistě nepovedlo. Stroj PS 16 při
tomto cvičení spotřeboval 50 litrů benzínu
po dobu 4 hodin chodu. Což je úctyhodný
výkon a i spotřeba benzinu.
V návaznosti na předchozí taktické cvičení
jsme v sobotu 7.
prosince
pro
občany společně s
obecním úřadem
připravili historicky
první výlov místní
nádrže-rybníka.
Před
samotným
výlovem byly ve
stáncích
s
občerstvením
připraveny
rybí
speciality
jako
polévka,
uzený
kapr,
kapří
hranolky. Vše bylo
vynikající
a
náramně chutné.
Úderem 15. hodiny
začal
samotný
výlov, kterého se
ujal Michal Reiter a
starosta Petr Holman. Za přihlížení desítek
diváků byla síť plná ryb, i když jsme si zprvu
velké naděje nedělali. Celkem bylo vyloveno
33 kaprů a několik pstruhů. Pstruzi a
dvanáct největších kaprů byli vráceni zpět
do nádrže. Akce se setkala s kladným
ohlasem a rádi bychom ji příští rok
zopakovali. Dne 14. prosince proběhlo v
hasičské zbrojnici zhodnocení celého roku.
Při této příležitosti jsme plánovali, co
připravíme na příští rok. Mezi hlavními
tématy bylo zajištění výroční valné hromady
SDH Bukovno plánované na 25. 1. od 16
hodin v pohostinství „Ve dvoře“, dále pak
Hasičský ples 14. března v místní sokolovně
a v neposlední řadě na 22. 8. zajistit noční
hasičskou soutěž Fire night cup v Bukovně.
Jak se nám to povede, to se nechte
překvapit, ale pevně doufáme, že vše a
mnohem i víc. V tomto roce byla naší
poslední akcí, společně se skupinou
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Tornádo, tradiční příprava Zlaté neděle dne
22. prosince na návsi. Celá akce byla
zakončena ohňostrojem za nemalé účasti vás
občanů Bukovna a Lín.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám

příjemné prožití vánočních svátků, mnoho
štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce a
ohnivému kohoutu ZMAR.
starosta hasičů Ing. Ondřej Čuban

MYSLIVECKÝ SPOLEK MICHALOVICE-BUKOVNO
Podzim a předvánoční čas u našich myslivců.
Někdy se také říká, že právě na podzim
nastávají myslivecké žně. Ano, pokud jde pouze
o lov, podzimní čas skýtá mnoho loveckých
aktivit, loví se spárkatá zvěř, pořádají se
nadháňky zejména na divočáky a také společné
hony na drobnou zvěř, tzn. bažanty a zajíce.
Spárkaté zvěři, ať již je to zvěř srnčí, černá, ale i
v poslední době zvěř dančí vyhovují podmínky
zemědělského hospodaření a důsledkem jsou
velice slušné stavy této zvěře. Hlavním
problémem pro tuto zvěř tak zůstává silný
provoz na komunikacích probíhajících celou
délkou naší honitby. Každoročně je na silnicích
a trati poraženo minimálně 35 ks spárkaté
zvěře. Převládá zvěř srnčí, není však výjimkou
poražený divočák nebo daněk. O přejetých
zajících ani nemluvě. Přesto však musíme z
důvodu udržitelnosti rozumných počtů spárkaté
zvěře provádět její lov. U drobné zvěře je však
situace naprosto obrácená. Velkoplošné
hospodaření a skladba zemědělci pěstovaných
plodin, včetně obrovsky výkonných strojů
používaných na polích, kdy během jednoho dne
zmizí úroda z velkého lánu a další den je tento
podmítnut nebo zorán je hlavní příčinou
totálního úbytku bažantí a zaječí zvěře a
úplného vymizení koroptve z naší přírody.
Myslím ale, že nemalý negativní vliv na
drobnou zvěř má i značný výskyt zvěře dravé.
Pro nás myslivce, ale věřím, že i pro většinu
obyvatel vesnic je naprosto nepochopitelné
počínání různých neziskových organizací,
rádoby ochránců přírody, hnutí Děti Země,
hnutí Duha a podobných. Nejde mi na rozum,
jak mohou prosazovat pouze jednu část fauny v
přírodě, zvěř dravou, která z našich zkušeností,
které jsou jistě větší než oněch městských
aktivistů, bůhví, kým podporovaným, není
naprosto populačně
ohrožena.
Desítky
pernatých dravců mohou nerušeně prosperovat
a v jarních měsících decimovat přírůstky drobné
zvěře, skloňuje se úbytek pěvců, nikdo se ale
nepozastavuje nad množstvím strak, vran
šedivek, krkavců. V době, kdy byl ještě dostatek
drobné zvěře, byli tito predátoři intenzívně
loveni a nikdy nedošlo k jejich vyhubení.
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Nemálo na tom, v posledních letech je
velikou modlou těchto aktivistů a bohužel i
některých vlastníků lesa vlk a jeho návrat do
přírody. Sleduje se tím i naprostá decimace
zvěře spárkaté?
Vrátím se ale k pozitivnějším informacím.
Abychom zachovali tradici společných honů,
posledních lečí a nakonec i setkání kamarádů
nejen mysliveckých, odchováváme již více než
30 let bažanty v počtech min. 500 ks. Tito
jsou určeni nejen k lovu, vždyť z 500 ks
odlovíme cca 350 ks a 150 bažantů zůstává v
přírodě. Letos jsme na hlavním honu spolu s
dohledávkou ulovili 210 bažantů, tři zajíce a
dva divočáky. Na konec roku nás čeká ještě
jeden společný hon, na kterém bude lovena
zvěř především pro účel tomboly na našem
Mysliveckém plese, který se koná 18. 1. 2020
v Bukovské sokolovně. Na tento ples Vás
srdečně zveme. Když jsem u počtů ulovených
bažantů, uvedu pro Vaši představu i počty
ostatní ulovené zvěře. Srnčí zvěře bylo
uloveno dosud 32 ks, černé zvěře také 32 ks,
8 ks zvěře dančí a letos se poprvé za dobu
existence MS podařilo panu Petru Šírovi
ulovit jelena. Nezapomněli jsme ani na lov
zvěře dravé, kterou je možné lovit, takže se
nám dosud podařilo ulovit 36 lišek, 7 psíků
mývalovitých, několik strak, jezevců a kun.
Samozřejmě podzim a zima není pouze lov.
Pro každého správného myslivce nastává i
doba pravidelného přikrmování zvěře. Zde
musím uvést malou poznámku, a sice pokud
jste návštěvníky lesa a jdete podle krmných
zařízení pro zvěř, nepozastavujte se prosím
nad tím, že v krmelcích není seno, ale pouze
sůl a jadrné krmivo. Zvěř v našich mírných
podmínkách seno nebere a zakládáme ho do
krmelců pouze v případě silné zimy a trvalé
sněhové pokrývky. Spárkatá dává přednost
pastvě na ozimech obilí, řepek, maliní a
podobné rostlinné potravě, které je v
mírných zimách bez sněhové pokrývky
dostatek.
Chtěl bych touto cestou apelovat na všechny
návštěvníky lesa, víc než kdy jindy je třeba,
aby zvěř v zimních měsících měla klid a

nebyla rušena ve svých stávaništích. Bohužel, i
v tomto týdnu došlo ke dvěma politování
hodným případům. V lese byl nalezen stržený a
zadávený kus srnčí zvěře a v témže dni
nalezena utopená srna v rybníčku u Bukovské
myslivny, kterou pes zahnal do vody. Není
pochyb o tom, že na vině byl toulavý pytlačící
pes nebo pes nezodpovědného majitele, volně
pobíhající, který to má na svědomí. Jednalo se
o silné a zdravé srny.
Před nadcházejícími vánočními svátky se stalo
již tradicí o adventních nedělích společné
setkání spoluobčanů v Línech „ pod smrkem“.
Nechybí vždy svařáček, vánoční punč, každý

VLASTENECKO DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků pro
Bukovno a Líny vznikla v roce 1906, má tedy již
dlouholetou tradici. Zakládáním společností, jejichž
posláním byla propagace národního uvědomění,
starých zvyků a tradic, národních krojů a písní.
Baráčníci se nenazývají proto, že vlastní domek,
barák či chalupu, ale proto, že mají lásku k těm
malým chaloupkám, baráčkům českým, ze kterých
v tak velké míře vzešli nejlepší synové a dcery
našeho národa. Dochází k sloučení těchto spolků a
k vytvoření celonárodní organizace v rámci
Veleobce baráčnické.
Výpis z brožury věnované k 600 let Bukovna
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účastník přináší něco dobrého na zub. Na
těchto setkáních se schází děti, staří, mladí
i nejstarší. Jedni z hlavních organizátorů
vánočních setkání jsou i naši členové Petr
Finkous „Finky“ a Petr Šír „ Smrk Brk“.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané,
popřát Vám především pevné zdraví,
krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku 2020 štěstí, úspěch,
vzájemnou toleranci a spokojenost.
Miroslav Vinš, myslivecký hospodář

Každé dva roky se konají volby i letos
na slavnostním výročním volebním
sezení se volilo konšelstvo:

Rychtář ing. Václav Švec

Místo rychtář Josef Šelbický

Pantatínek Vratislav Vejběra

Panímaminka Miluše Štechová

Gratulantka Hana Janovská

Vzdělavatelka Jiřina Malá

Syndik Jana Szabová

Berní Dana Hurtová

Slídilové
účtů
Miloslava
Tomíčková, Martina Řezáčová

Praporečník ing. Ondřej Čuban

Bez funkce, ale nezbytná Libuše
Tomíčková
Baráčníci se oslovují tetičko a sousede.
Konšelstvo se schází každý první pátek
v měsíci, kde se domlouvají organizace
všech akcí, které pro vás připravujeme.
Máme 52 členů. V těchto měsících
přijímáme
pozvání
z
okolních
baráčnických obcí na jejich výroční sezení.
Na těchto sezeních se hodnotí minulý rok,
a připravuje se činnost na rok příští. A
nakonec se vždy zpívá baráčnická hymna.
V tomto roce jsme byli v Bělé pod
Bezdězem, v Čejeticích, v Dobrovicích,
v Kosmonosech a v Řepově. A v novém
roce pojedeme do Nepřevázky a 8. února
do Nové Vsi u Bakova, kde se koná
zasedání V. Župy.

KALENDÁRIUM
CUKROVÍ
Tak kolik jste měli letos druhů cukroví a sami
jste pekli podle rodinných receptů, nebo
kupovali? Přemýšleli jste, odkud se vzala tradice
pečení? Historie vánočního cukroví sahá až do
16. století a sloužilo k ochraně domů, rodiny a
zvířat před temnými silami. Lidé věšeli cukroví
nad stavení, do chlévů a na ovocné stromy, aby
se rodině a zvířectvu dařilo a byla hojná úroda.
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Mouka a cukr bylo nedostatkové zboží, a
tak se používal med, ořechy a sušené
ovoce. Peklo se cukroví ve tvaru koleček
– symbol slunce a ve tvaru zvířat. A
dnešní podobu získalo ve století 19.,
cukroví se začíná péct s prvním
adventem. V některých rodinách se tato
aktivita stala rituálem a zábavou.
Ze starších druhů vánočního pečiva jsou

stále oblíbené vánočky původně nazývané calty
nebo štědrovky. Zejména v chudých rodinách se
pekly jen výjimečně. Často se připravovaly
sladké lívance smažené na otevřeném ohni.
Český lidový a církevní rok

ZAJÍMAVOSTI
Historie televizního vysílání
Umíte si představit, že byste neměli televizi?
V tomto článku vám představíme počátky a
historii televizního vysílání. I první televizní
vysílač v Bukovně.
Roku 1843 formuloval Alexandr Bain, skotský
hodinář, tři principy přenosu obrazu na dálku:
-Rozklad obrazu na řádky a body.
-Světelné body je potřeba převést na
elektrické
impulsy
a
naopak.
-Rozklad
i
skládání
musí
probíhat
synchronizovaně.
Paul Nipkow v roce 1883 vynalezl elektrický
teleskop - princip mechanického rozkladu
obrazu na světelné body pomocí rotujícího
kotouče (spirálově uspořádané body), což byl
počátek mechanického systému přenosu a byl
předveden na světové výstavě v Paříži 1900.
Počátek vysílání v Československu spadá do
roku 1935, kdy doc. Šafránek z fyzikálního
ústavu UK Praha předvedl přijímací televizní
aparaturu, která měla 30 řádků a fungovala na
principu mechanického rozkladu.
Na Mezinárodní rozhlasové výstavě (MEVRO)
byl roku 1948 prezentován úplný kamerový
řetězec v elektronickém systému. V té době se
začal vyrábět televizní přijímač Tesla. Ještě
tentýž rok proběhl 1. přímý přenos ze
sokolského sletu.
1. května 1953 začíná první pravidelné
zkušební veřejné vysílání. Studia byla v Praze,
Brně,
Ostravě,
Bratislavě.
V září 1961 bylo již 1 mil. majitelů koncesí, v
roce 1963 1,5 mil. majitelů koncesí. Televize
vysílala v roce 1953 3 dny v týdnu, 1954 4 dny,
12

1955 5 dní, 1958 7 dní.
V roce 1966 bylo zahájeno první televizní
reklamní vysílání, v roce 1970 začal vysílat druhý
program, v roce 1975 započalo barevné vysílání.
V lednu 1979 byl v Praze zprovozněn nový
objekt televizního zpravodajství na Kavčích
horách. Záhy začala vznikat další studia
v Ostravě, v Bratislavě, v Brně a Košicích
Program čtvrtek 1. ledna 1987 - I. program
8:25 Zprávy
8:30 Studio kamarád
10:25 Malá čarodějnice
11:55 Slavnostní koncert z pražského hradu
13:00 Novoroční projev generálního tajemníka
ÚV KSČ a prezidenta ČSSSR Gustava Husáka
13:30 Intersportturné – (přímý přenos závodů
ve skoku na lyžích Garmisch- Partenkirchen)
15:30 Pět dárků (vzpomínka na spartakiádu
1985)
16:10 Vyšehrad
16:25 SLUK –dokumentární film o životě a práci
členů souboru
16:50 Film pro pamětníky Právě začínáme
18:10 Večerníček Kubula a Kuba Kubikula
18:30 Tři primáši, tři zpěváci (koncert
Brněnského rozhlasového orchestru)
19:30 Televizní noviny
20:00 Sváteční chvilka poezie
20:10 Prodaná nevěsta (televizní inscenace)
22:30 Pražský hrad (dokumentární pořad)
22:50 Oldřich a Božena Český film
00:15 Zprávy
00:25 Závěr vysílání

Televizní vysílače

Vysílač Cukrák
Televizní a rozhlasový vysílač Cukrák stojí na
kopci Kopanina nedaleko jižní hranice Prahy.
Stavba začala v roce 1959 a do provozu byl
uveden v roce 1961. Je vysoký 195 m.


Vysílač Ještěd

Hotel a televizní vysílač na Ještědu je stavba ve
tvaru jednodílného rotačního hyperboloidu,
postavená v letech 1966 až 1973 na vrcholu
hory Ještěd u Liberce. Je vysoká téměř
100 metrů s kruhovým půdorysem o průměru
33 metrů. Stavba, jejíž silueta se objevuje ve
znaku města, kraje, zdejší vysoké školy či
místního prvoligového fotbalového klubu Slovan
Liberec, je orientačním bodem a dominantou
kraje. Objekt je od roku 1998 kulturní památkou,
od počátku roku 2006 dokonce národní kulturní
památkou a od roku 2007 je uveden na
Indikativním seznamu kulturních statků České
republiky, z něhož jsou vybírány stavby
navrhované k zařazení do Seznamu světového
dědictví UNESCO.


Žižkovský vysílač

Je jednou z pražských dominant a také nejvyšší
stavbou ve městě 216m. Žižkovská věž byla
postavena v letech 1985 až 1992.
Nástup DVB-T2
Současný standart pozemního vysílání DBV-T
končí a přecházíme na nový signál, který je
celoevropským procesem. Vypínání stávajících
multiplexu začalo 27. listopadu v oblasti Prahy a
středních Čech. Ten den skončilo vysílání
multiplexu 1 z vysílačů Cukrák a Žižkov.
V současnosti už fungují přechodové sítě
pokrývající
celou
republiku.
DVB-T2
technologicky umožňuje vysílat na menším
množství frekvencí, a to při zajištění
kvalitnějšího signálu.
Československá televize-historie-Vše o ČT
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První majitel televise v Bukovně
V prosinci roku 1954 zakoupil občan
Václav Vágenknecht z čp. 98. povoláním
tovární sedlář v Bukovně první televisní
přijímač na vesnici. Dne 17. února ve
večerních hodinách mu řidič okresního
národního výboru z Mladé Boleslavi pan
Rybníček tento zamontoval a ještě tentýž
večer byl zachycen televisní program –
český film „Dnes večer všechno končí“.
Prvního televisního vysílání se účastnilo
mnoho okolních občanů. Všichni byli
nadšeni. Zajímavé bylo, jak podívně a
neuvěřitelně shlédli první vysílání přes 80
let staří občané manželé Řezáčovi a
babička Václava Vágnechta, kteří v životě
neviděli biograf. Měli dojem, že osoby
z televizních obrázků vyběhnou ven a
vůbec jejich život na plátně prožívali
s větší živostí a zaujetím – než my jsme
zvyklí...
Cena televisního přijímače s montážními
součástkami byla 2 980,- Kč.
Výpis z kroniky Bohumila Dvorského

HISTORIE OBCE
BUKOVNO 1941
Od začátku ledna sněží a tak máme až na metr
sněhu. Dne 13. ledna 1944 Baráčnický bál a 19.
Sokolský ples vstup 10,- K. Následkem sněhové
vánice, několik dní trvající prolomila střecha na
stodole čp. 15, a na stodole čp. 85, a kůlna u čp
44. dne 5. a 6. února vyhlášena pracovní
povinnost na sníh. Dne 15. února ples
hasičského sboru. V tisku „Rodný kraj“, byl
následující článek: Kratochvílná historie o
hodinách v Bukovně, skoro do akce pro
zkrášlení domoviny. Obecní zastupitelstvo
usneslo se kdys ve své schůzi zařaditi obnos 300
K do svého rozpočtu na vytahování a
obstarávání věžních hodin, kterého svého času
pořídila na místo starých místní Kampelička za
velmi značný obnos 20 000 Kč. Hodiny nešly
téměř půldruhého roku. Okresní úřad v Mladé
Boleslavi přísně nařídil a pokutou pohrozil, aby
veřejné hodiny vskutku také veřejně správně
čas ukazovaly. Příslušné orgány mlčením však
trpěly tento stav po tak dlouhou dobu, až obec
sama učinila konec tomuto nedůstojnému
stavu. A tak došlo, že hodinář hodiny opravil,
obec zvoníkovi platila za natahování a tyto až
do dubna 1945 šly – dobře šly! Pak ale jako
učarováním zastavily a až do dnešního dne 1.
května 1952 stojí ručičky na ciferníku. Při schůzi
obec. Zastupitelstva 12. března stanoven
poplatek za skočné z krávy na 30,50 K. dne 16.
března divadlo baráčníků „Jehla v kupce sena“.
Schůze obec. Zastupitelstva se usnáší vybírat 1
K za úřední výkon. Dále usneseno vyměření
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silnice v Novinách.
Rádio hlásí: Bulharsko přistupuje k paktu tří
mocností,
německé
vojsko
obsazuje
Bulharsko. Dne 10. dubna vyvlastňovací
komise okresu na pole č. parcely 19. – na
stavbu domku o dvou bytech a devět domků
o 1 bytě. – usnesení nepovoliti – dříve místa
na obci. Sokol rozpuštěn – činnost zastavena.
V pondělí velikonoční vyklízí se Sokolovna.
Veřejná knihovna, kterou v r 1900 převzal
sokol od rozešlé „občanské besedy“ stěhuje
se do hostince R. Bahníka. Dne 29. dubna byla
obec poctěna návštěvou p. Veselého – který
prováděl „mléčnou kontrolu“ – následky
smutné: pokuty! Rádio hlásí Řecko a
Jugoslávie napadeny Německem. Na zřízení
poradny pro ochranu matek propůjčena
místnost I. třídy ve škole. K soutěži Nár.
Souručenství „O nejlépe upravenou obec“
upravuje se taras kol kostela. Mládež však
nedělá nic. Jizera vystoupila z břehů a
zatopila u Boleslavi luka. Dne 2. června
prováděla okr. organ. Nár. Souručenství
prohlídku úpravy obce – dostala se tato na
13. místo. Byla nedodělána oprava fary a
kostela – učiněna nákladem 30 000
K patronem. Dále na zahrádce školy – kvetly
pampelišky. Dne 20. června v 7 hodin večer
vypukl oheň v neobydleném, ale senem,
dřívím, otýpkami nacpaném domovním
stavení u Blažků čp. 37. schořelo to i
s přilehlou kolnou do základů. Štěstí že nebyl
vítr jinak ohroženi sousedé Šulc a
Rebš. Hašení účastnily se sbory:
Katusice, Líny, Krásná Ves, Čejtice
Velké, Čejetičky, Ml. Boleslav, Vinec,
Debř, Bradlec. Rádio hlásí: postup
Britských a Franc. oddílů v Sírii.
Německo napadá Sovětský svaz. Při
odvodech koní v, Ml. Boleslavi sebrali
16. září Cihlářovi 2 koně, Syrovému 1,
V. Šimonovi 1, v Šulcovi 1. Škola zde
dnem 1. září zahájila vyučování ve
třech třídách I. třída – 33 dítek, II. tř.

38., III. tř. 48 dítek. Rádio hlásí: Peruť RAF
je v činnosti na ruské frontě. Němci
vstupují do Kyjeva a odřezávají Krym. Do
Prahy přichází 28. září Heydrich – počátek

krvavého režimu vražd a násilí. Baráčníci
pořádají „vánoční nadílku“ – 97 dětí
dostalo po 25 K a 7 přestárlých sousedů
po 50 Korunách. Mrzne, 26. prosince
napadl sníh „sekají kal“.

PLÁN AKCÍ








Ještě letos se můžeme setkat 31. prosince na Tradičním silvestrovském fotbálku- na hřišti
u sokolovny od 13 hodin
Plesovou sezonu zahájí 18. ledna myslivci, k tanci zahraje Duo KANISTR
1. února obecní ples, kapela Veselí Pozůstalí
15. února pořádá Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků maškarní ples od 14. hodin
pro děti a od 20. hodin pro dospělé hraje kapela Max band
14. března ples Sboru dobrovolných hasičů, hraje kapela duo CARA
27. března Noc s Andersenem
4. dubna Vlastenecko - dobročinná obec baráčníků vás srdečně zve na Jarmark- vítání
jara v sokolovně.

Více informací o chystaných akcích se dozvíte na stánkách obce, na vývěskách a
prostřednictvím místního rozhlasu.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Jana Šírová

Bukovno

75 LET
Miroslav Finkou s

Líny

NOVÍ OBČÁNCI
Kristýna Rančáková

Bukovno

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Josef Formánek
Pavla Štechová

Líny
Líny

Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v březnu 2020. 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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