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Trošku smůly, štěstí víc,
Život má svůj rub i líc.
A ten, kdo má druhé rád,
Nemusí se světa bát.
Skončil čas, kdy dny se krátí,
Sluníčko se zase vrátí.
Co přinese příští rok?
Dozvíme se to napřesrok!
(z knihy skřítek Rozekvítek)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Je před námi další kalendářní rok, tentokrát již
s číslovkou 2018. Uplynulý rok uběhl jako voda
a po vánočních a novoročních svátcích se vrátíme zpět do svých zaměstnání. Kolotoč běžných
starostí se tak zase znovu rozběhne a mně se
zdá, že každý rok tento kolotoč zvyšuje své obrátky. Věřím, že jste si svátků vánočních, a silvestra užili, že jste si odpočinuli a zažili příjemné chvíle v kruhu svých rodin.
Za rok 2017 se zařídilo mnoho věcí pro spokojenější život v obci: v lednu jsme měli ladovskou
zimu a údržba silnic a chodníků nám dala spoustu práce. V jarních měsících se dokončila přestavba bývalé budovy lednice na kancelář obecního úřadu, knihovna a zasedací místnost se
přestěhovala do nových, s citem přestavěných
prostor. V létě se pokládal nový asfalt
k bytovkám, okolo parku na návsi a v Línech u
zastávky. U obecního úřadu se postavil nový
plot a dokončila se dlažba. U sokolovny se zabudovaly nádrže na dešťovou vodu a okolo sokolovny je nový chodník. Ve školce jsme úspěšně
zahájili druhý školní rok. Na podzim se opravila
střecha na kinosále a línské klubovně. Opravili
jsme hřbitovní zeď a márnici, na tuto revitalizaci
jsme získali dotaci. Po celou sezonu jsme se starali o veřejnou zeleň. Do sokolovny se pořídil
nový výkonný kotel, který teď vytápí sokolovnu
i hospodu, přebudoval se sklep, a vyboural se
nový boční vchod z parku. Po dobře vykonané
práci se musí žít i kulturně proto jsme Vás
pozvali do divadel, v létě u sokolovny do letního
kina a v předvánočním čase na trhy do Německa, i na koncert pěveckého sboru Paprsek. Sešli
jsme se u vánočního stromu, abychom si navzájem popřáli hezké svátky. Naše obec žije i spor-
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tem: pořádali jsme turnaje v nohejbale a
v šipkách, v sokolovně se hraje florbal, vydali
jsme se po okolí na dvou cyklojízdách a pro děti
byly připraveny sportovní hry na dětském dni
v Línech. A putování pohádkou v Bukovně na
akci Rozloučení s prázdninami.
Máme před sebou poslední měsíce našeho volebního období, kdy našim hlavním úkolem budou chodníky, veřejné osvětlení, rozhlas. Zasypání kalu v Bukovně a následně zkulturnění dané plochy. V Línech se postaráme o nový povrch na tenisovém hřišti a novou fasádu na klubovně. O všech postupech při těchto projektech
Vás budeme informovat.
Nový rok klade před nás všechny jistě velké a
možná i složité úkoly. Jsem však přesvědčen, že
svou pracovitostí a pílí překonáme všechny obtíže a každý z nás si najde kus svého štěstí, radosti a spokojenosti. Můj optimismus vyplývá
z toho, že vidím pozitivní změny v naší obci. Rádi se scházíme na společných akcích, které si
organizují samy spolky, lidé se společným zájmem. Mnoho z nás projevuje hrdost nad provedenou prací, připraveným koncertem, společenskou či sportovní akcí. Já jsem potom rád,
když se pochlubíte se svými úspěchy a pokud je
to v mých silách, rád vás podpořím svou přítomností.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového roku
minimálně stejnou, ne-li větší dávku úspěchu,
jako tomu bylo v roce letošním. Radost z toho
co vykonáte pro sebe, anebo pro druhé. Prožijte celý rok šťastně. Přeji Vám, aby se Vám vše
podařilo. Za všechny mé kolegy ve vedení obce
se budeme snažit pro Vás připravit co nejlepší
podmínky pro život.

INFORMACE PRO OBČANY


20. a 21. října se konaly Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Počet voličů: 559, k volbám se dostavilo 346 voličů



Zastupitelstvo obce oznamuje změnu poplatků od 1. 1. 2018 za svoz komunálního odpadu a poplatku za psa.
Sazba poplatků činí ročně:
poplatek za odpady se zvyšuje o 100,- tedy každý trvale žijící občan i majitel nemovistosti je povinen zaplatit
600,poplatek za psa: jeden pes 100,- ; druhý pes 150,-; třetí a každý další pes téhož majitele 300,-



Známky budou k prodeji od 8. ledna 2018. Popelnice Vám budou odvezeny na známku z roku 2017 do konce
ledna 2018.



Zastupitelstvo nabízí občanům, kteří pobírají důchod: příspěvek na obědy ve výši 20,- budete-li mít zájem, nahlaste se v kanceláři obecního úřadu do konce ledna. Poté se vybere dodavatel obědů.



Zastupitelé schválili rozpočet pro rok 2018 (na stránkách obce je k nahlédnutí).



V lednu se konají prezidentské volby
Volba prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech v pátek 12. od 14:00 do 18:00 a v sobotu 13. od 8:00
do 14:00. Případné druhé kolo bude 26. a 27. ledna. Volby se budou konat v kinosále. Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
5. listopadu jsme vyjeli na divadelní představení Vysavač do pražského studia Dva. V hlavní roli se představil Bohumil
Klepl v kůži zamilovaného uklízeče z nákupního centra.
BUKOVENSKÉ POSVÍCENÍ
Již po třetí jsme uspořádali soutěž o
nejchutnější guláš a koláč. Posvícení
mělo začít v 16:00, ale v tu dobu byl
sál sokolovny prázdný. Během půl
hodiny Vás přišlo tolik, že jsme museli i stoly přidávat. Tentokrát nehodnotila donesené vzorky porota,
ale všichni přítomní. U guláše se
naskytl malý problém, když přinesený vzorek nestačil na ochutnání pro
všechny přítomné (ale vy jste si
vždy poradili a každému podle svého uvážení body přidělili), soutěžilo
se i v dalších soutěžích, a to kdo
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nejrychleji oloupe a nakrájí cibuli, o nejdelší oloupanou
jablkovou slupku. V tipovací soutěži, šlo o odhad, kolik
bylo v skleněném válci kaštanů, proběhl i kulinářský kvíz
a další soutěží bylo i poznávání piva. Po celou dobu hrála
kapela Dědina.
Vyhodnocení:
Poznávání piva: Jan Moskla st. poznal z deseti vzorků pět
Krájení cibule: Lenka Mečířová
Nejdelší jablková slupka: Josef Maryška
Kulinářský kvíz: stůl Jindry Mosklové

Tipovací soutěž: slečna Matoušková si tipla 713 kaštanů a ve
válci jich bylo 707
Guláš: celkem se zúčastnilo osm kuchařů a kuchařek
1.
2.
3.

Zdena Tomíčková
Kristýna Špringelová
Jiřina Malá

Koláč: celkem se zúčastnilo 8 pekařů a pekařek
1.
2.
3.

Vendula Vejběrová
Petr Holman
Líba Tomíčková

Všem moc gratulujeme a těšíme se zas příští rok a to
24. listopadu 2018.
MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT
V předvečer sv. Mikuláše jste mohli v bukovenských uličkách potkat tří postavy. Které navštěvovali děti. A za básničku nebo písničku a slib, že budou celý rok hodné, dostávali balíčky dárků. Tato tradice je hodně stará a snad
nezanikne.

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU PAPRSEK
Po roce k nám opět
přijel mladoboleslavský
sbor Paprsek. Zpěv,
který se nesl sokolovnou, byl úžasným zážitkem. Na podiu se vystřídaly nejmenší členové
sboru, pak ti starší a
poté následovaly písně
v podání těch skoro
dospělých až po maminky s Markétou Amerighi. Nakonec se celý
sbor srovnal na podiu i
pod podiem, abychom
si s nimi zazpívali známé
vánoční písničky. Všichni odcházeli bohatší o
skvělí zážitek.
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ADVENTNÍ VÝLET
Adventní výlet za míšeňským a freibergským vánočním
trhem začal ráno 9. 12. příjezdem autobusu, za jehož
poskytnutí děkujeme Obecnímu úřadu v Bukovně.
Dobrá nálada panovala již od ranního kokrhání. Busem
kolovala medovina a šířila se výborná vánoční nálada.
Posléze s první zastávkou u hranic nás zahřál podomácku
připravený svařáček, který byl určitě mnohem lepší než
ten na vánočních trzích. Za jeho přípravu děkujeme Líňákům. Jako vždy vzorně připravený Vráťa Vinš nás instruoval o průběhu jednotlivých zastávek a každému z nás
věnoval dáreček - vánoční perník ve tvaru zvonečku s
přáním krásných Vánoc vyrobený pro tuto chvíli.
(děkujeme naší Renatce)
Jako první byla Míšeň.

abychom se mohli přesunout do druhého plánovaného
města Freibergu. To už se některým z vyhřátého autobusu
nechtělo. Přesto jsme si všichni dopřáli ještě jeden kratší
výlet po hornickém městě Freiberg.
Ten je okresním městem Saska v podhůří Krušných hor.
Město bylo založeno roku 1170 a po staletí bylo centrem
těžby stříbra a rud. Jeho sláva skončila dovozem stříbra z
Ameriky v 16. století. Ve středověku byl Freiberg největším a nejbohatším městem Míšeňska. Měl i vlastní mincovnu. Ve městě jsme mohli navštívit zámek Freundenstein, pokochat se Dómem Panny Marie u Untermarktu. Město se pyšní mnoha zachovalými domy z období
15. - 16. století

Město je známé díky míšeňskému porcelánu, který se
zde vyrábí od roku 1710. Historie města ale sahá ještě
hlouběji, a to do roku 929, kdy král Jindřich I. založil první hrad nad řekou a k němu se přidala rezidence biskupů.
Dominantou Míšně je tedy od středověku hrad Albrechtsburg a míšeňská katedrála.
V podhradí jsme si nenechali ujít možnost vidět město i
jinak než procházkou po kamenných cestičkách.
Jeho vánočně ozdobené náměstí s radnicí, kde okna s
modrými okenicemi vyznačují adventní kalendář, jsme
mohli vidět i z ptačí perspektivy věže kostela Panny Marie (Frauenkirche). Při výstupu po dřevěných schodech
jsme se pokochali velkou zvonicí se 3 zvony a zvonkohrou. (Pro zajímavost - hlavní zvon váží 2926 kg a vedlejší
dva mají kolem 1100 kg). Mohli jsme být jenom rádi, že
jsme zvony míjeli v době jejich klidu. Výhled na město
kazilo jen lehké sněžení, což ale dokreslilo pouze vánoční
atmosféru celých trhů.
Promrzlí jsme se vrátili k autobusu krátce po 15 hodině,

Hlavním programem vánočních trhů toho dne byl pochod
horníků v dobových uniformách dle cechů.
Začátek vstupu do města ani nenaznačoval, jak významná
událost to je. S prvními kroky jsme míjeli hradební val a
liduprázdné ulice. Vstupem na hlavní náměstí se ale situace úplně obrátila. Oproti Míšni byl vánoční trh v blízkosti
radnice tak plný, že jsme s úžasem jen koukali na krásně
osvětlené domy, hornický kolotoč uprostřed s mnoha
stánky a spoustu lidí tísnících se u stánků s dobrotami.
Postupně s blížícím se začátkem pochodu se všichni stavěli
do koridoru, aby mohli být co nejblíže k průvodu. Po skončení průvodu jsme se už rádi vrátili do autobusu unavení,
ale plní vánoční atmosféry.
Chtěla bych tímto popřát všem klidné prožití vánočních
svátků v kruhu rodiny a přátel a šťastné vykročení do nového roku 2018. Těším se zase na další společné výlety a
akce.
Ing. Eva Škořepová
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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA BUKOVENSKÉ NÁVSI
Toto setkání bylo letos již 10.jubilejní a každý rok dochází
k změnám, které nám zpříjemní vánoční čas a možnost
popovídat se sousedy a navzájem si popřát krásné vánoce
a úspěšně vykročit do nového roku.
Taneční skupina Tornádo začala s dvěma hrnci na plynovém vařiči. Postavy Josefa a Marie, jsme vyrobily sami a
zvířátka nám vyrobila paní Císařová ze sena. Další rok nám
obec zakoupila hrnec na svařák. A po letošním setkání se
zastupitelé rozhodli k zakoupení ještě jednoho hrnce,
protože se svařák nestíhal hřát. Každý rok si děti pouštěj
ve vaničce svíčky, zapalují si prskavky a dostávají malé
dárky vždy pro ně připravené i perníčky. Již po třetí jsme
si pochutnali na pohoštění od řeznictví Neumanovi. A
každý rok je zasvěcen jinému tématu: postavili jsme Betlém, rozdávali jsme Betlémské světlo, zvonili na Ježíška,
před rekonstrukcí kostela byl otevřen k prohlídce. Krájeli
jsme jablíčka, zpívali s baráčníky koledy, a letos jste si
mohli koupit vánoční hrneček, někteří si jej hned nechali
naplnit svařákem a někteří jim obdarují své známé. Obec
nechala vyrobit přes 200 hrnků a prodali se všechny.
Každý rok se nebe rozsvítí stovkami hvězdiček při ohňo-

stroji. I počasí nám chystalo občas překvapení, vyjmenuji jen to extrémní od toho, že pršelo jak z konve,
krásně nám i sněžilo jen pak uklízet stany na kterých je
vrstva sněhu je trošku problém, a jednou byl takový
mráz, že nám mrznul svařák v krabicích a ve vaničce na
svíčky se neustále tvořila ledová krusta.
Z tohoto setkání se již stala tradice.

SILVESTR
Taneční skupina Tornádo Vás zve do sokolovny
na rozloučení s rokem 2017 a přivítání roku nového. Začínáme v 19:00 a vstupné je 100,- Občerstvení si vezměte, jaké máte rádi a pití jaké
Vám chutná. Pivo bude k dispozici.
Všem občanům přejeme, abyste v tom novém
roce byli veselí.
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VÁNOCE V LÍNECH
Mikulášská tradice v Línech
Každý zná ze svého dětství, že chodí v předvečer dne
Barbora a Mikuláš. K někomu jen jedna z těchto bájných
postav.
Děti pak za oknem očekávají sladkosti nebo se naopak
bojí, že místo nich dostanou do punčochy uhlí, brambory
a cibuli, protože zlobily. S Mikulášem zase chodí strašní
čerti, co táhnou děti do pekla v pytli, když neposlouchají.
A rodiče doufají, že se jim jejich robě polepší a začne o to
víc poslouchat. Čím starší pak děti jsou, přestávají se bát
a naopak se převtělí v někoho takového , kdo tuto tradici
dál nese.
Letos v Línech byly všechny postavy k vidění. Na první
adventní neděli se přišla podívat naše Barbora , byla
shodou okolností předbarborovská noc. Naše milá paní
Procházková - Barborka - všechny pří-

tomné mile překvapila a
připomněla dětem, že je
taky jiná tradice než jen
Krampus, letos vyvedený
pompézně v Mladé Boleslavi.
O dva dny později se pak
sešlo pár starších dětí,
aby se proměnily v Mikuláše, anděli a čerty
a prošly vesnici. Navštívily rodiny s dětmi a udržely tak dlouholetou Mikulášskou tradici. Všem
těmto, kdo nezapomínají
na tradice, ze srdce děkujeme.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V LÍNSKÉ KLUBOVNĚ
I letos do naší klubovny zavítali Mikulášové s nůší plnou dárků. Prošli jsme s
nimi vesnicí, zastavili se na svářák a ohňostroj a pokračovali dále do klubovny,
kde nám za básničku rozdali dárky.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA LÍNSKÉ NÁVSI
V návaznosti na loňský nultý ročník, kde se zprvu sešli u
první adventní svíce čtyři lidé a u čtvrté tak dvacet, jich
přišlo letos hned z kraje okolo čtyřiceti. Při přátelském
setkání pod širým nebem ve vsi, kde není mnoho tako-

vých příležitostí, se vesele beseduje u svařeného vína a
přikusuje se kdo co přinese.
Na první setkání se přišla podívat i svatá Barbora, žena v
bílém, s metličkou na zlobivé děti a košíkem plným dobrot. Děti ale tuto tradici už moc neznají a
raději se rozprchly. Za ty starší se musel
„pomodlit“ Vráťa. Poslední setkání bylo
zpestřeno zvonkohrou z lahví od požitých nápojů, kde si každý mohl zahrát.
Akce pro tolik lidí se musí připravit, stoly, vařiče, „suroviny“ a Betlém v čekárně. A tak tímto děkujeme pánům Petrům Šírovi a Finkousovi včetně obětavých manželek a za podporu obce.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Je patnáctého srpna a v mateřské škole probíhají přípravy
na nový školní rok. Začíná porada, každý z přítomných při-

Když přijde tak očekávané první září, vše se rozbíhá.
Děti se pozvolna adaptují na nové prostředí a učí se
základy sebeobsluhy (obléknout tepláčky, poznat své věci), společenského chování
(poděkování, nebrat kamarádovi hračku), empatie (nekopat, nekousat) a navazují se nová přátelství.
Přichází další fáze zpestření každodenního pobytu ve škole - realizace naplánovaných akcí. Stopovaná, pouštění draků, sportovní hry s listím,
besedy s naučným podtextem, vždyť svět dětí
není stále dost bezpečný.
Děti se za pomocí hry učí o světě kolem sebe.
To, co dospělým připadá samozřejmé, je pro děti

chází s novým nápadem, co
může udělat pro děti, co nového jim může nabídnout. Až
když je rok naplánován, oddychneme si. Ale začínají jiné
obavy - jen aby se dětem ve
škole líbilo, aby se cítili dobře, aby i rodiče byli spokojeni… A v skrytu duše potlačujeme vtíravý pocit, co když
nám přesto něco nevyjde, co
když nevyhovíme všem…
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nové, zajímavé.
Čas plyne tak
rychle a je tu
bilancování
půlroční snahy dětí, stejně
jako zaměstnanců, možné
je i shrnutí
celoroční,
protože
v minulém
školním roce
odešly pouze
tři děti, jinak
kolektiv zůstal
stejný.
Počet dětí nebyl „zredukován“ ani čertem a Mikulášem,
kteří zavítali mezi nás. Děti i paní učitelky statečně zpívaly a přednášely básničky. Za odvahu byly odměněny
sladkou odměnou. I tento rok se mikulášská nadílka
Obecnímu úřadu Bukovno velice vydařila.

zimních dnech se nejvíce líbila ukázka Sov a dravců. Tato
zvířata jen tak nehladíme a nemáme možnost je ani držet,

A pro čtenáře máme soutěžní otázku - správné odpovědi odevzdejte na obecní úřad do 12. 1. 2018. Tři vylosované správné odpovědi budou odměněny.

Kdo dělal Mikuláše?
Děti a paní učitelky nacvičily vánoční vystoupení, paní
kuchařky připravily chlebíčky s jáhlovou pomazánkou.
Na vystoupení, které trvalo dvacet minut, se děti připravovaly dva měsíce.
Potlesk jejich nejbližších
byl pro ně tou nejlepší
odměnou. Co může být
pro dítě víc, než když je
na něj maminka hrdá a
usmívá se. Ruku v ruce
pak děti stanuly s rodiči
před vánočním stromečkem s dárky a společně objevovali nové
hry a hračky. Našel se
tak čas u čaje rekapitulovat čtyři měsíce, které
tak rychle utekly:
V prvních teplých pod-
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natož bychom se k nim
přiblížili na dosah. Když
byla položena otázka do
publika, zda se najde
mezi dospělými dobrovolník, tak děti ztichly a
upřeně pozorovaly, zda
dobrovolnice, maminka
Marušky, se vrátí bez
úhony. Ještě větší překvapení bylo pro děti,
když jeden z ptáků létal
těsně na jejich hlavou či
probíhal mezi dětmi, které seděly na lavičce.
O říjnové překvapení se
postaraly šikovné ruce

baráčníků.
Výlet do ZOO byl pro mě překvapením. Na otázku, co bylo
na výletě nejzajímavější, děti
odpověděly: „Oplatka“. Na
dětech je bezvadná bezprostřednost a upřímnost, dospělého dokáží vždy převézt.
V listopadu nezůstaly pozadu
ani naše maminky a babičky …

našich tatínků, dědečků a dětí, kteří společně vytvořili velké postavy strašidel.
Bohužel, počasí nám nepřálo a nestihli
jsme postavy natřít (řada rodičů nám věnovala zásobu barev). Myslím si, že na
jaře vše dokončíme. Děti si ještě dlouho
vyprávěly o tom, jak zrovna jejich tatínek
nebo dědeček byl šikovný. Jen mám obavu, jakým způsobem zvolíme, kam postavičky umístíme. Každý chce mít dílo nejlépe před svojím domem ale tolik jich nemáme. Rozhodnutí přinese až rok 2018.
A co se ještě dělo ve škole? Třeba vystoupení dětí v sokolovně na sezení Vlastenecko-dobročinné obce
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A že nám to sluší – jsme jedna velká parta!

COOP a Mateřské škole Katusice (dodavatel
stravy).

Tímto bych chtěla poděkovat všem dětem a jejich rodičům i prarodičům, zaměstnancům Obecního úřadu i Mateřské školy, stejně jako i paní prodavačce z prodejny

Nezbývá než popřát čtenářům a čtenářkám Bukovensko-Línského zpravodaje:

Mgr. Hana Hušková

ČINNOST SPOLKŮ
SDH BUKOVNO
V letošním roce jsme se zúčastnili
již druhého školení zdravovědy.
Školení bylo pořádáno v rámci
okrsku č. 20 v Katusicích 3. září
2017. Školení se skládalo z reálných ukázek první
pomoci. Celkem bylo pět stanovišť: ošetření popálenin III. stupně, ošetření zranění motorovou pilou,
poškození páteře po pádu z výšky, ošetření šokové
situace u dětí (domácí násilí), resuscitace a masáž
srdce.
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vznesli a spousta dětí si odnesla sladké odměny. Děti si mohly po náročném pouštění
draků ještě vymalovat obrázky, opéct buřtíka nebo bramboru. Všem účastníkům děkujeme za hojnou účast a těšíme se na příští
rok!!!

Naší poslední akcí v roce 2017 byla spolupráce s taneční skupinou Tornádo na vánočním setkání občanů na návsi v Bukovně.

Drakiáda s hasiči
Dne 4. Listopadu 2017 proběhla na fotbalovém hřišti u sokolovny první drakiáda, kterou
organizovali místní hasiči. Celý den jsme s obavami vzhlíželi k nebi. Naštěstí před vypuknutím
akce začalo mírně pofukovat a v jednu hodinu
odpoledne už nad hřištěm začali poletovat
první dráčci. I nad sousedním sadem poletovala nejméně šestihlavá letka. Jeden drak krásnější, než druhý. Celkem jsme v jednu chvíli
napočítali na obloze patnáct draků. Předbíhali se ve velikosti, barvách, tvarech i výšce vzletu. A někteří létali opravdu
vysoko! Hlavně drak Tomáše Drly, kterému se mu podařilo
draka vypustit do výšky 180 metrů.

Hasiči postavili stany, provedli uzávěru návsi a zřídili přechodnou úpravu silničního provozu na místních komunikacích. Na ukončení jsme dozorovali na bezpečné odpálení
ohňostroje, který celou akci ukončil.

Drakiáda nakonec skončila úspěchem, všichni dráčci se

Za SDH Bukovno vel. Špringel Aleš
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MYSLIVECKÝ SPOLEK MICHALOVICE BUKOVNO
Blíží se konec roku 2017 a pomalu můžeme bilancovat .
Jsme myslivci, a proto v první řadě výsledky v mysliveckém
hospodaření. Myslivecký rok sice začíná vždy od 1. dubna a
končí posledním dnem března, ale výsledky zůstanou přibližně stejné, kromě, jak alespoň doufám, několika ulovených divočáků a lišek, o které se rozrostou počty. Samozřejmě nás čeká ještě poslední hon na drobnou zvěř, na kterém
je předpoklad ulovení cca 130 bažantů a 2 - 4 zajíců, kteří by
měli ozdobit tradičně bohatou tombolu na mysliveckém
plese, který se koná již 6. ledna v Bukovenské sokolovně.
Tak tedy k vlastním počtům ulovené zvěře, které Vás budou
jistě zajímat:
Naše nejhojněji se vyskytující zvěř srnčí je i přes mnohé
negativní vlivy na velmi dobrých stavech a celkem v dobré
zdravotní kondici. Bylo uloveno 21 srnců a dosud 9 ks srn a
srnčat.
Daňky jsme ulovili 3 a 1 danělu, zato divočáků máme uloveno od dubna již 45 ks a lze očekávat, že tento počet není
zdaleka konečný. Dosud mám někdy pocit, že si z nás dělají
legraci, pobytové stopy všude a divočáci nikde. Sníh, který
snad napadne nám prozradí, kde se schovávají. Bažantí zvěře jsme dosud na společných honech ulovili 261 ks, samozřejmě pouze díky bažantům odchovávaným ve voliérách.
Jenom díky tomu můžeme pokračovat v tradici velkých honů na které se sejdou nejen místní myslivci, ale také jejich
myslivečtí kamarádi, zástupci okolních spolků ale také honebního společenstva a zemědělských podniků.
Neloví se pouze užitková zvěř, ale také zvěř myslivosti škodící, tzv. zvěř dravá. Bylo uloveno 26 lišek, 13 jezevců, 6
psíků mývalovitých, 4 kuny a dokonce i 1 mýval severní.
Zkuste si dopočítat číslo, kdy alespoň jednou za měsíc každý
predátor uloví kromě myší také bažanta, zajíce, králíka.
Při představě, že ani zdaleka nejsou všichni tito predátoři

odloveni a zejména pak s obrovským počtem naprosto
nesmyslně chráněných dravců, včetně nejhoršího nočního predátora výra velkého, je nasnadě, že drobné zvěři
se v naší krajině dařit nemůže. Negativní vliv dopravy a
zemědělské činnosti na drobnou zvěř je také neoddiskutovatelný. Jedinou šancí jsou proto umělé odchovy zvěře, které se ale bohužel daří pouze u bažantů.
Další naší podstatnou činností je provoz střelnice v Močidlech. V letošním roce bylo pořádáno 6 úspěšných závodů s velkou účastí střelců z mnoha okresů, ba i krajů.
Pozorným pozorovatelům neušlo, jak se podařilo střelnici
zvelebit, střelcům na posledním závodě v parkurovém
střílení potom také to, že máme střelnici vybavenou moderní profesionální vrhačkou a odpadnou nám tak starosti, kdy kvůli poruše původní vrhačky terčů docházelo
občas k narušení průběhu závodů. Poslední hojně navštívený závod se podařilo vyhrát domácímu borci Radku
Vinšovi.
Co nás čeká v nejbližší budoucnosti ? Vlivem vichřice,
která proběhla v minulých měsících nám popadalo mnoho mysliveckých zařízení, zejména kazatelen a posedů, to
bude první zimní práce, samozřejmě údržba voliéry, dokončení úpravy na střelnici, v budoucnu musíme také
vybudovat sklad pro krmivo. Samozřejmě všechny každoroční akce jako je jarní sběr odpadků na komunikacích a
cestách v rámci revíru, zajištění všech závodů ve střelbě
atd...Nejbližší akcí je tradiční poslední hon , který se bude konat 30.12.
Připomenu i naší činnost v zimním období z nejdůležitějších. Všichni členové spolku mají přidělené krmné zařízení a pravidelně přikrmují zvěř tak, aby nestrádala.
Myslivost je nedílnou součástí hospodaření v krajině,
činnost, která se snaží udržet rovnováhu v přírodě, zlepšovat přírodní prostředí. Všem, kteří tuto naši činnost
chápou a podporují bych chtěl touto cestou poděkovat.
Závěrem mi dovolte, abych Vám za celý náš spolek i za
sebe popřál krásné a klidné vánoční svátky a do Nového
roku 2018 především hodně zdraví a spokojenosti.
Miroslav Vinš
myslivecký hospodář MS Michalovice Bukovno
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VLASTENECKO-DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ
Výlet do Polska

Divadlo v sokolovně

Spolu s čejetickými jsme se vydali na trhy do Polska. Někdo si nakoupil, co potřeboval a někteří nejeli na nákupy,
ale tu sobotu si užili formou výletu.

Divadelní spolek Větry k nám přijel se svou hrou „Ono to
stojí“ sokolovna se sice nezaplnila jako před dvěma lety, kdy
přišlo přes 90 diváků, ale i tak se vyvedla

Výroční volební sezení

Tato komediální hra se odehrávala v práci: kde se pracuje 24

Na svatého Martina jsme měli výroční volební sezení. V tomto čase mají všechny baráčnické obce sezení a tak jako oni přijeli k nám,
my jezdíme k nim. Na těchto sezeních, které
zahajuje rychtář obce, se řídíme podle regulí.
Již po druhé jsme pozvali mateřskou školku,
aby nám svým vystoupením zpříjemnili sobotní odpoledne, pod vedením paní učitelky
Zory Koliášové a ředitelky Mgr. Hany Huškové. Každý člen konšelstva má svůj příspěvek
o dění v obci. Na sezení jsou vždy pozváni
zástupci místních spolků a z vedení obce. Při
volbách bylo zvoleno staronové vedení. Na
dodržování pravidel dohlíží delegáti z V. župy, které také celé sezení na konec zhodnotí.
S naším byly spokojeni: s vystoupením dětí,
s naší prací po celý rok, se stavem pokladny. Některé baráčnické obce v okolí pozastavují svou činnost – nemají
bohužel lidé, kteří by pokračovali v práci předků a ctili
tradice. My zatím tento problém nemusíme řešit, práce
chtivých lidí máme dost.
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hodin a sedm dní v týdnu, a stále je to málo. Až se z toho
všichni sešli v blázinci. Potlesk po skončení hry byl dlouhý.
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Bukovno a Líny Vám
přeje zdraví a štěstí v novém roce.

HISTORIE OBCÍ
HISTORIE 1935
Líny
25. února schůze obecního zastupitelstva. Schváleny obecní
účty za rok 1934 projednán a schválen návrh finanční komise, byly nedoplatky za odkoupené obecní pozemky
v případě nezaplacení do 31. 12. 1935 vymáhány soudně.
Žádosti paní Formánkové za odprodej obecního pozemku
pro rozšíření dvorku vyhověno s podmínkou, že dosavadní
hnojiště přeloží na ohrazený dvorek a zahází řízkovou jámu
nacházející se na obecním pozemku. 3. března pořádán taneční večírek v hostinci u Strážnických účast slabá. Toho
dne začala tuhá zima, mrazy dostoupily na 13 až 15 stupňů
a trvaly až do 10. března. 24. března schůze stavební komise, v níž povolen odprodej části obecního pozemku paní na
zřízení zahrádky před domem čp 44., dále povolena stavba
vepřince panu J. Pavlíčkovi na vlastním pozemku při čp. 38.
Týž den konána schůze obecního zastupitelstva, usneseno
oprava obecních cest. 24. března sehrál spolek divadelních
ochotníků „Havlíček“ divadelní hru „Růže s farské zahrádky“
s velmi dobrým úspěchem. 5. června konána dražba na třešňové ovoce, při kterém strženo 5 223 Kč. 3. července
v Rozsocháči na palouku p. Jíry čp. 42 pořádal Sokol pro

Bukovno a Líny divadelní představení „Děvčátko
z obřího dolu“ představení velmi zdařilé a návštěva též.
Schválen návrh místní školní rady v Bukovně na zakoupení nových lavic pro obec. Školu v Bukovně. Usneseno
vzhledem k velikému suchu napouštěti do obecního
kalu u čp. 46. a 38. vodu z obecního vodovodu pro případ požáru a ustanoviti dvoučlennou požární hlídku od
10 té do 3 ti hodiny ranní. 3. října schůze obecního zastupitelstva, usneseno připojit se k obranné akci proti
projektu města Prahy zřídit v oblasti: Mělník, Mšeno,
Ml. Boleslav, vodovodní čerpací stanice, jelikož jsou
důvodem obavy, že by tím byly ohroženy obecní vodovody y této na prameny chudé a bezvodé krajině. 15.
listopadu zemřel p. J. Máj domkář z čp. 27 ve věku 62
let. Přišel k úrazu při mlácení u p. Šťastného čp. 23. kde
spadl do mlátičky, které mu rozdrtila nohu až po koleno
a na cestě do nemocnice vykrvácel. 8. prosince Mikulášská zábava rozdáváním dárků. Obecní knihovna čítá
koncem roku 321 svazků. Čtenářů bylo 22 vypůjčených
knih 219.
Doslovný výpis z kroniky

Mladá Boleslav 1935
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KALENDÁRIUM
Advent
Doba přípravy na Vánoce se nazývá „Advent“. Toto
označení pochází z latinského slova „adventus“ což
znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Datum první adventní neděle je
pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle
–čtvrtá- připadá vždy na neděli před 25. prosincem,
který je hlavním vánočním svátkem. A protože 25.
prosince je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i první
adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent
vždy trvá do půlnoci dne 24. prosince. „Štědrý večer je vigilie-předvečer hlavního vánočního svátku.
Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle
může připadnout ,jako letos, i na Štědrý den.

V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když
má čtyři adventní neděle.
Neděle 24. prosince bylo naposledy 2006, a příští bude
2023.

ZAJÍMAVOSTI
Přírodní jevy

Měsíc

Orkán Herwart

14. listopadu byl měsíc nejblíž Zemi od roku
1948. Měsíc se stal o 14% větším a o 30% jasnějším než běžně. Další příležitost vidět Měsíc
v této velikosti se naskytne až 25. listopadu
2034.

Z 28. na 29. října se prohnal naší republikou extrémně
silný vítr orkán Herwart. Meteorologové vydali doporučení: nepohybovat se venku, zajistit okna, dveře. Docházelo
k omezení v dopravě, k výpadkům elektrické energie. Odlétaly tašky ze střech, v obecním lese došlo
k polomům, v zemědělské společnosti orkán
poničil posklizňovou halu. V Bukovně nešla
elektrika skoro celou neděli. Ti co mají, elektrické topení si nezatopili, na elektrické desce
si neuvařili. Samozřejmě když to jen na takovou „krátkou dobu“ tak se to dá vydržet.
Rozsvítili se svíčky, oběd byl studený, s dětmi
se hráli hry, a možná se nám, když to tak spočítám, v červenci narodí víc dětí.
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PLÁN AKCÍ


6.1.2018 Myslivecký ples v sokolovně, vstupné 100,-. K tanci a poslechu hraje kapela Duo Kanystr



17.2.2018 Vlastenecko-dobročinní obec baráčníků pořádá maškarní ples v sokolovně. Od 14:00 pro děti, od
20:00 pro dospělé. Vstupné 100,-. K tanci a poslechu hraje kapela Max band



17.3.2018 Vlastenecko-dobročinní obec baráčníků vás zve do sokolovny na jarmark Vítání jara



23.3.2018 taneční skupina Tornádo pod záštitou obce a obecní knihovny organizuje pro vaše děti Noc s
Andersenem.

O všech akcích budete včas informování prostřednictvím rozhlasu, vývěsek a obecních stránek

24.12 zanechal neznámý člověk u nás a v okolních obcích štěňátka. Naštěstí už každý má svého majitele.

SPOLEČENSKÁ KORNIKA
70 LET
Bičíková Sylva

Líny

90 LET
Činková Ludmila

Líny

NAROZENÍ OBČÁNCI
Nemesová Emily

Bukovno

Tošovská Rozálie

Líny

Hurtová Gabriela

Líny

Forsterovi Tomáš a Josef Bukovno
Mareček Matěj

Bukovno

Formánková Anna

Líny

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Kment Oldřich

Bukovno

Bahníková Květoslava

Bukovno

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v březnu 2018. Všechny Vaše připomínky zašlete na e-mail obec@bukovno.cz nebo
přineste na obecní úřad
Pokud máte zájem o elektronickou podobu zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na stránkách
obce www.bukovno.cz

BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ

