BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 1/7
leden—březen 2020

Tak už tady máme jaro, ale s jarem nám přišel i virus Covid-19, nikdo ho nezval, a přesto je tu a
ohrožuje naše zdraví. Do nového roku si přejeme „Hodně zdraví a štěstí“ a teď v tomto období je
toto přání ještě zásadnější. Koronavirus nám přinesl spoustu omezení, která musíme dodržovat.
Buďme trpěliví, a zatím než to všechno skončí a půjdeme do práce, připravíme si zahrádky,
uklidíme si v garážích a dá se dělat i řada jiných věcí, které jsme odkládali. Jelikož došlo ke zrušení
veřejných akcí, je zpravodaj tenčí. Přesto stojí za to si ho přečíst ☺
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STAROSTOVO SLOVO
Vážení spoluobčané, nacházíme se pro nás ve
složité situaci, kterou si nikdo z nás neuměl
představit. Jestliže ji ve zdraví přečkáme a posune
nás v našem životě dál, můžeme si pogratulovat.
Je důležité si uvědomit, jak se společnost chovala,
jestli není na čase přehodnotit náš způsob života.
Více si vážit předtím obyčejných věcí, které nám
jsou teď odepřeny, nehonit se za mamonem,
udělat si více času na rodinu a vážit si práce
druhých. Nehledat na všem jen to špatné,
nezabývat se malichernostmi. Protože přijde
neviditelná hrozba a jsme všichni……., víte kde.
V tyto dny se více staráme o své zdraví, více si
myjeme ruce, nosíme roušky, máme obavu o
zdraví svých blízkých. Když nám vláda spoustu věcí
zakázala nebo doporučila, určitě jsme si všichni
mysleli „ není to přehnané zavírat školy,
restaurace, obchody, kina, hranice?“ Jak se
ukázalo časem, tato rozhodnutí s porovnáním
situace v okolních státech byla správná.
Jsme doma se svými dětmi a nikdo neví, jak
dlouho tento stav bude trvat. Nastavme si tedy
nový systém, života:
Dříve jsme spěchali, „co všechno ještě musíme
stihnout“ – teď nemusíme, buďte v klidu.
Měli jsme určitě spoustu koníčků, na které jsme
neměli čas – teď ho máme.
Vytáhněte hry a knížky, které máte někde vzadu
ve skříni, a hrajte si.

Ti, co mají děti školou povinné, se s nimi musí
učit – to přeci zvládnete.
Se známými si můžeme telefonovat, mailovat,
mluvit přes skype nebo postaru poslat dopis.
Nezapomeňte se hlavně hýbat, v obýváku, na
zahradě a pohyb v jarní přírodě vás určitě
pozitivně naladí.
Teď jsme doma všichni pohromadě, není kam
„utéct“, kam byste taky utíkali, jen si to užijte.
Nestresujte se, teď se nedá nic naplánovat.
Dodržujte všechna opatření, ať jsme v pořádku.
Hlavně si udržujte humor, národ už vymyslel
spoustu vtipů, posílejte je dál, ať se můžeme
smát.
Touto cestou bych chtěl poděkovat paní ředitelce
MŠ Mgr. Renatě Pažoutové, paní Wittlerové a
Dominice Hlaváčové: ušily roušky pro obecní
úřad, ty jsme rozdali občanům nad 65 let,
(v Bukovně je 74 a v Línech 34 občanů nad 65 let)
dík patří i všem, které šijí roušky pro své známé a
sousedy. Pokud jste šikovní a máte chuť
pomáhat, další roušky od vás rádi přijmeme.
Starším občanům jsme také nabídli pomoc
s nakupováním potravin, máte-li nějaký problém,
s kterým si nevíte rady, obraťte se na nás.
Obavu máme všichni právě proto, že nikdo neví,
co nás ještě čeká, a jak to bude dlouho trvat.
Doufám, že tuto situaci všichni zvládneme.
Starosta Petr Holman

INFORMACE PRO OBČANY
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V místní prodejně potravin se mění provozní doba Po-So: 7:00-17:30; Ne: 8:00-16:00. Během
nákupu dodržujte hygienické opatření: rukavice, odstup,…….
Pokračuje stavba sociálních bytů nad obchodem, v těchto dnech se pokládá střecha.
Poštovní schránku, která byla u obchodu, jsme přemístili k čekárně na náves v Bukovně
Na hřbitově došlo k havárii na vodovodním potrubí, jako provizorní řešení poslouží nádrž na vodu,
kterou tam v nejbližší době dopravíme.
Jistě jste si všimli, že nám co nevidět vykvetou cibuloviny, které jsme vysazovali na podzim v akci „Z“
v ostrůvcích u chodníků na návsi a také v novém parku v trvalkových záhonech i podél chodníku.
Žádáme vás: Dávejte pozor, kam šlapete vy, vaše děti a vaši psí kamarádi, ať se nám obec rozzáří
záplavou květů.
Skládky biodpadu jsou otevřeny v sobotu 9:00- 11:00
Na víkend 30. dubna - 3. května jsme objednali velkokapacitní kontejnery, včas budete informováni o
rozmístění.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Tato rubrika začne i skončí plesovou sezonou. Zatančili jsme si na plese mysliveckém, (o tom se dočtete
v článku od myslivců) obecním a maškarním,(který nám zase popíšou baráčnici). Hasičský ples se těsně před
konáním musel zrušit.

Obecní ples
Druhý obecní ples se konal prvního února, do
nazdobené sokolovny se přišlo bavit 97 lidí. U
vchodu je přivítali starosta Petr Holman a Michal
Raiter se sklenkou sektu. Nechybělo vystoupení
taneční skupiny Tornádo a s obdivem jsme
pozorovali slečnu M. Heligarovou, která nám
předvedla vzdušnou akrobacii, což je spojení
tance a akrobacie. První vystoupení bylo na
kruhu a druhé na šále (které byly připevněny na
stropě sokolovny, kam se kdysi zavěšovalo
kolovadlo). Toto adrenalinové vystoupení, kdy
tanečnice předváděla různé způsoby zavěšení a
slušivých póz a řízených pádů, nám vyráželo
dech. K tanci i poslechu nám hrála skupina Veselí
pozůstalí. O to, aby nám bylo dobře, se postarala
místní hostinská J. Drlová a občerstvení
zajišťoval pan T. Čertok. Mnoho z nás bylo
vylosováno a odnesli si hodnotné i úsměvné
ceny z velké a malé tomboly. Protancovali jsme
boty a šli domů.

Není nutno, zpívali společně Češi
Lidé v celém Česku měli ve středu 25. března
možnost zazpívat si známou píseň „Není nutno,“
od pánů Uhlíře a Svěráka. Píseň byla určena
všem, kteří se starají o naší bezpečnost a zdraví
v období koronaviru. V 12:30 byla píseň
prostřednictvím České televize, Českého rozhlasu

Noc s Andersenem
Měla se konat z 27. března na 28. března
a téma letošní noci byly pohádky Boženy
Němcové, která by letos měla 200 let.
Také jsme měli objednanou prohlídku
muzea hraček na zámku v Benátkách nad
Jizerou. Noc s Andersenem organizuje
obecní úřad, obecní knihovna a taneční
skupina Tornádo.
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reprodukována
i
s proslovem
obou
pánů. My jsme si ji
pustili a zazpívali
prostřednictvím
místního rozhlasu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V počátku roku 2020 vše
nasvědčovalo tomu, že už
máme
všichni
tzv.
skupinově
vytvořené
protilátky. Sešli jsme se
v hojném počtu, a tak to
bylo s výjimkou dvou
týdnů (jakési chřipkové
oslabení) až do přerušení
provozu školy z důvodu
prevence proti šíření
nákazy
(Covid
19),
K čemuž došlo 17. března
2020.
Počasí
nám
letos
nepřálo. Zima, tak jak
bychom si ji chtěli s dětmi
užít, nepřišla. Ale ani to
nám
nebránilo
ve
zkoumání a pozorování
přírody
kolem
nás.
Jakmile došlo ke změně počasí, už byla příležitost
k výpravě. Někdy jen po obci - sledování ptactva,
kaluží a rybníků, změn v zahrádkách - a jindy do
volné přírody.
V únoru k nám do školky zavítalo divadlo „A
Šmytec“ s poučnou pohádkou „O Birlibánovi“. Děj
pohádkového příběhu byl dětem velmi blízký a
dlouhou dobu jsme měli o čem diskutovat. Týkalo
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se to hlavně osobních zkušeností jednotlivých
dětí s některými lidskými vlastnostmi.
S budoucími školáky jsme podnikli výpravu do
ZŠ Katusice. Po přivítání paní ředitelkou jsme si
mohli projít celou budovu a seznámit se
postupně s principem školního vyučování
v praxi. Navštívili jsme jednotlivé ročníky přímo
v hodině. Děti také měly možnost si vyzkoušet,
jak
se
„pracuje“
v počítačové třídě. Zde
se
každému
předškolákovi věnoval
školák a byl mu
nápomocen při „učení“
s využitím PC techniky.
Na závěr jsme se šli
proběhnout
na
sportovní hřiště za
školou.
V následujícím týdnu
byla paní ředitelka Mgr.
Helena Bajtlová, ze ZŠ
Katusice, pozvána na
schůzku
s
rodiči
předškoláků s tématem
„Jaké požadavky jsou
kladeny na budoucí
prvňáčky“. Rodiče se
dozvěděli
informace

týkající se nejen budoucích školáků, ale i chodu
školy a zápisu do prvních tříd.
V průběhu celého roku zaznamenáváme
pokroky jednotlivých dětí a v měsíci březnu jsme
v rámci konzultací rodiče s dosavadními výsledky
seznamovali. Rodiče měli možnost nahlédnout do
našich hodnocení, a tím také zjistit, jakými
formami a prostředky zjišťujeme a zároveň
zajišťujeme pokroky vývoje u dětí.
A tím je výčet našich aktivit tentokrát vyčerpán.
Vzhledem k nastalé situaci dochází ke změnám i
v naší mateřské škole. Po jejím uzavření si rodiče
mohli a mohou vyzvednout potvrzení „Žádosti o
ošetřovné“, nyní již prodlouženo na dobu – do
odvolání uzavření školy.
Zatím jsou zrušeny všechny akce, minimálně do
konce dubna. V průběhu dubna se rozhodneme,
jak naložíme se zbývajícími plánovanými
aktivitami na květen a červen.
Naše škola prošla desinfekčním procesem a
důkladným úklidem. Nyní plánujeme a
připravujeme činnosti na příští školní rok,
vytváříme pomůcky a plány. Také promýšlíme,
jakým způsobem bychom mohli dětem i rodičům
trošku zpříjemnit společně strávený čas
v domácím prostředí. Po dobu uzavření školy
budou rodiče našich dětí formou emailu dostávat
náměty a podněty k činnostem. Nabídka různých
„úkolů“ bude podnětem pro zpestření. Tyto
aktivity jsou zcela dobrovolné a je jen na rodičích,
zda nabídku využijí.
Situace zatím není nijak příznivá, ale my se
připravíme na lepší dny, a tudíž nabízíme
informace pro budoucí zájemce o místo v naší
mateřské škole.
Den otevřených dveří se neuskuteční.
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Zatím nejsou z MŠMT žádné přesné instrukce
týkající se přijímacího řízení do mateřských
škol, takže informace nejzákladnější:
Přijímací řízení- Zápis do Mateřské školy
Bukovno –Líny, příspěvková organizace bude
probíhat do 6. 5. 2020 včetně.
Kritéria přijetí pro školní rok 2020/2021
Děti ze spádové oblasti
1.
děti s odloženou povinnou školní
docházkou
2.
děti před vstupem do základní školy
3.
děti, které dosáhnou k 1. září 2020 věku
4 let
4.
děti, které dosáhnou k 1. září 2020 věku
3 let
Děti z nespádové oblasti
1.
děti s odloženou povinnou školní
docházkou
2.
děti před vstupem do základní školy
Děti ze spádové oblasti
1.
děti, které dosáhnou k 1. září 2020 věku
2 let
Zákonní zástupci dítěte si z webových stránek
www.ms-bukovno.cz vytisknou:
1.
Evidenční list, který si nechají potvrdit od
lékaře
2.
Žádost k předškolnímu vzdělávání
Vyplněné tiskopisy zašlou elektronickou cestou
skolabukovno@seznam.cz
nebo
zasláním
poštou na adresu: Mateřská škola BukovnoLíny, příspěvková organizace; Bukovno 63; 293
01 Mladá Boleslav
nejpozději do 6. 5. 2020 (rozhoduje razítko
podání). Tím bude dítě zařazeno do přijímacího
řízení. Tiskopisy nelze přijímat po termínu.
V případě nesrovnalosti vyzveme zákonné
zástupce k doplnění údajů.
Další informace budou k dohledání na
webových stránkách školy, obce a stejně tak ve
vývěsce obce a mateřské školy.
Budeme se těšit na brzké shledání a pohodový
konec školního roku.
Všem hodně zdraví přeje kolektiv mateřské
školy.
Ředitelka školy Mgr. Renata Pažoutová

ČINNOSTI SPOLKŮ
SDH BUKOVNO (1879)
Tak a máme tu
rok 2020. První
pravidelnou
společnou akcí,
na které se setkáváme se
všemi zástupci sborů a spolků
v našem kraji, je valná
hromada našeho spolku. Na
tomto zasedání SDH Bukovno,
které se konalo 25. ledna
2020, jsme si stanovili cíle na
letošní rok. Abych mluvil
pravdu, nebyly to pouze cíle,
ale zhodnotili jsme i ten rok
minulý rok 2019. Zhodnocení
roku
bylo
zahrnuto
v obsáhlých zprávách velitele
a starosty SDH Bukovno. Musím říci, že ten rok,
oproti rokům předešlým, byl pro nás v řadě
aspektů významný. Oslavili jsme 140. výročí
založení sboru a 90-tiny první motorové hasičské
stříkačky. Stříkačku se nám s finanční pomocí
Obecního úřadu Bukovno podařilo zrekonstruovat.
Jedná se o hasičskou stříkačku firmy ING. ANT.
HOLEČEK,
továrny
motorových
stříkaček,
SMÍCHOV, Mozartova 293, rok výroby 1929,
výrobní číslo 184 o výkonu 1000 litrů za minutu a
síle 26 HP. Po opravě firmou pana Nevřely
z Velkých Heraltic je stříkačka v plně funkčním
stavu. V současnosti náš sbor nedisponuje
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prostory na dostatečné uskladnění historické
techniky, a tak jsme se rozhodli vystavit tuto
stříkačku do prezentačních prostor Hasičského
záchranného sboru v Mladé Boleslavi.
Ke konci loňského roku se naše
členská základna skládala z 37 bratrů a 14
sester. Chápeme, že stabilní členská základna
je základ každé organizace a spolku. Udržení,
stabilizace a nový nábor je jedním z hlavních
cílů na rok 2020. Další letošní cíle byly
stanoveny: Konání hasičského plesu, aktivní
účast na hasičských soutěžích okrsku číslo 20,
kterého jsme součástí, konání soutěže Fire
Night Cup 2020 hasičského sportu
v Bukovně, zachování všech kulturních a
společenských akcí v kompetenci SDH
Bukovno a v neposlední řadě pomoc a
spolupráce s Obecním úřadem Bukovno a
všemi spolky v obci.
V únoru, a to konkrétně 22. února,
se změnil vzhled naší obce. Tento zásah do
rázu naší malebné obce byl jistě necitelný,
ale nutný na základě okolností. Jednalo se o
vykácení topolové aleje do Bukovna od
obce Dalovice. Stromy v aleji pozbyly
životnosti a některé z nich se staly
nebezpečnými svému okolí. Vždyť si
vzpomeňme na loňský rok, kdy díky pádu
kmene uschlého stromu došlo k přerušení
dodávky elektrického proudu do obce
Bukovno. Náš hasičský sbor byl požádán o

pomoc při úklidu a likvidaci větvoví z topolové
aleje. Musím říci, že ač jsme to nikdo nečekal,
vše jsme stihli uklidit během zmiňované soboty
22. února. Zbylé kmeny stromů jsou majetkem
jednotlivých majitelů pozemků, na kterých
topoly vyrůstaly.
Další plánovanou akcí měl být hasičský

MS MICHALOVICE BUKOVNO
Zimní a předjarní období očima myslivců:
Myslivci z mysliveckého spolku Michalovice
Bukovno ukončili loveckou sezonu posledním
společným honem na drobnou zvěř dne 29. 12.
2019, na kterém bylo uloveno 187 bažantů, 4 zajíci,
2 ks divočáků a jedna liška.
Dle vyjádření mnoha ze čtyřiceti zúčastněných
střelců se jednalo o jeden z nejvydařenějších
honů. Celkový počet ulovených bažantů 401 ks je
nejvyšší za celou existenci našeho spolku. Pro
zajímavost uvedu ještě celkové počty ulovené
zvěře: zajíců bylo uloveno 7 ks, kachny divoké 2 ks
a holubů hřivnáčů 38 ks. Hlavní zvěří v našem
revíru je ale zvěř srnčí a té bylo uloveno celkem
35 ks. Musím podotknout, že byl loni v našem
revíru uloven srnec, který se svojí bodovou
hodnotou řadí k významným trofejím v rámci celé
republiky. I to svědčí o dobré péči, kterou srnčí
zvěři věnujeme. Smutným případem jsou však
poražené kusy srnčí zvěře na komunikacích.
Věřte, že se jedná o minimálně stejný počet
sražené zvěře jako zvěře ulovené. Stává se, že v
jednom týdnu mi volá policie ČR i třikrát k této
události. Pro mou radost většinou v hluboké noci.
O ostatní spárkaté zvěři jsem Vás již informoval v
minulém vydání, takže pouze zopakuji, že byl
uloven 1 jelen, 8 ks dančí zvěře a 35 ks zvěře
černé.
Zima pro myslivce je především o péči a
přikrmování zvěře a tato starost je morální
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ples 14. března 2020. Vše jsme měli
naplánováno a zajištěno. Nevšední
hudební kapelu, hru o atraktivní ceny,
nějaké to kulturní zpestření, vše bylo na
spadnutí. Bohužel, pak přišel 10. březen.
Tento den vyšlo mimořádné opatření
s účinností od 10. března 2020 od 18
hodin, kdy ministerstvo zdravotnictví
zakázalo konání hromadných akcí nad
100 osob. Na základě tohoto opatření
jsme byli nuceni ples a ostatní
společenské akce do odvolání zrušit.
Chtěli bychom Vám všem popřát mnoho
fyzických a duševních sil do těch
nadcházejících časů a nabídnout Vám
všem pomoc.
SDH Bukovno

povinností každého slušného myslivce. Nejinak
je to u našich členů. Za zimu bylo zvěři
předloženo 15 metráků ovsa a 20 metráků
ječmene. Samozřejmostí jsou doplněné lizy
kamennou solí. Bažantům je do zásypů
předkládána pšeničná zadina. Faktem však
zůstává, že průběh letošní zimy byl více než
mírný, pro zvěř velice příznivý, prakticky bez

sněhové pokrývky, takže zvěř měla stálý

přístup k zelené potravě na okolních polích.
Vždy v měsíci lednu se koná tradiční myslivecký
ples, na který se mnozí z vás jistě těší. Bohužel
došlo k neočekávanému výpadku hudby, takže byl
zvolen náhradní program a věřím, že zúčastnění
nebyli příliš zklamáni, zejména Ti, co vyhráli
krásné zvěřinové ceny v tombole.
Plánovali jsme na začátek jara i několik
střeleckých závodů, ale jak všichni víte, virové
nebezpečí změnilo nejen naši činnost, ale
neúprosně ochromilo život všech občanů nejen v

naší vlasti, ale po celém světě.
Všichni jistě pozorně sledujeme vývoj této
koronavirové pandemie a uvědomujeme si, že
opatření, která jsou velice odpovědně přijata
naší vládou, jsou ku prospěchu naší země a
přispějí k co nejrychlejšímu návratu
normálního fungování společnosti.
Přeji Vám všem především pevné zdraví a
dostatek ukázněnosti a trpělivosti v této
nelehké době.
Miroslav Vinš
myslivecký hospodář MS

VLASTANECKO-SDRUŽENÁ DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ
Maškarní ples
14. února jsme nazdobili sál barevným krepovým
papírem, balonky i girlandami. A druhý den v sobotu
jsme od 14. hodin přivítali kolem 50 dětí v maskách
princezen, víl, čertíků, zvířátek i klučičích hrdinů. O
to, aby se nikdo nenudil, se postaraly tetičky
baráčnice, které byly převlečeny za šašky. Dětičky
soutěžily a tancovaly, na sál jsme pozvali i rodiče a
prarodiče, aby se svými ratolestmi zatančili mazurku,
šlo jim to výborně. Po dětském plese se musel sál
připravit na večer. Zamést brambůrky rozsypané po
zemi, srovnat stoly a židle a na stoly dát ubrusy,
počkat na kapelu Max band. Občerstvení nám
zajistila firma, která se osvědčila již na obecním
plese. Aby maškarní ples byl maškarním plesem,
musí přijít lidé v maskách, letos to byly Barbíny,
kohout se slepičkou, Řekové, přiletěl i motýl, na sál
přišla i babka, co má na starost pořádek na WC,
Číňan, žáci 3. B., Hippies, Tom Hanks-Robinson a
další. Taneční skupina Tornádo, která tančila tanec
mafiánů, si letos odnesla první cenu, o jeden hlas
méně získala babka z WC, třetí Hippísáci, čtvrté
místo slepička s kohoutem a páté Barbíny.
Nechybělo ani losování zajímavých cen. Tančilo se a
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zpívalo až do rána. V neděli si pak pořadatelky i
sál uklidily a zhodnotily průběh.
Další akcí, kterou jsme připravovali, měl být 21.
března 6. ročník Jarmarku. Děti z pěti okolních
škol a školek se učily básničky a písničky.
Celkem jedenáct prodejců vyrábělo své výrobky,
(ti se většinou velikonoční výrobou zabývají již
po Vánocích) bylo domluvené občerstvení. A
nakonec jsem všechny po zavedení ochranných
opatření obvolávala a akci rušila. Další naší
každoroční veselicí pro děti je rej čarodějů.
Budou moct čarodějnice nastartovat letos
košťata? Na květen vychází svátek matek, ale
jelikož tento svátek vychází na prodloužený
víkend, pro letošní rok jsme od něj odstoupili. A
ani ten by se nemohl konat, protože nikdo
nemůže trénovat.
Konšelstvo se schází každý první pátek v měsíci,
tak ani to teď nejde.
Baráčníci vám všem přejí hodně zdraví a
psychickou pohodu, a až ta všechna opatření
nebudou potřeba, určitě se setkáme při nejbližší
příležitosti.

TANEČNÍ SKUPINA TORNÁDO
Tornádo letos slaví 15 let, (už jsme velký
holky, dostaneme občanku). Každý rok
nacvičujeme nový tanec. Je nás devět a už
jsme nejednou zvládly tancovat i v šesti, jsme
zvány na plesy i různé slavnosti. Scházení a
vymýšlení nás baví, i když je to někdy
náročné. Začaly jsme (a musely skončit)
s tréninkem na „Vísecký festiválek, který je o
letních prázdninách. Doma máme plné skříně
kostýmů, každý tanec vyžaduje jiný.
Už jsme byly :

Ženský z Hoštic

Baletky z Labutího jezera

Kankán – ten je nejžádanější

Country holky

Španělky

Jeptišky

Lišky

Zahradnice

Nastěnky

Skoti

Čertice
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Berušky
Námořníci
Báby z Babovřesek a
Mafiáni,
mimo to jsme tancovaly pro místní hasiče. Pro
minikopanou, která se v Bukovně hrávala, jsme
se naučily spartakiádu „Poupata“ a také se
proměnily na víly při slavnosti „otevírání
studánek“.
Už se na sebe i na vás těšíme.
Tornádo

KALENDÁRIUM
Postní doba
Dlouhý předvelikonoční půst začíná po
masopustu Popeleční středou a trvá 40 dnů.
Ten letošní začal 26. února a končí 11. dubna
(neděle se nepočítají, ty mají vlastní režim).
Termín je každý rok jiný, protože se odvíjí od
data Velikonoc. Celá postní doba je
přípravou na oslavu Velikonoc. Její
podstatou není jen půst, ale také duchovní
očista. K ní patří pokání, sebezpytování,
studium evangelia, oproštění se od marnosti
a také milosrdenství a konání dobrých
skutků. Proto se v tomto období nepořádaly
hlučné zábavy ani svatby, lidé se neměli
veselit, a zpívat. Měli se vyhýbat milostnému
styku, zakazovány byly i noční milostné
schůzky. Lze však téměř s jistotou
předpokládat, že většina lidí si mnohé
radosti vzít nenechala a zdaleka ne všechna
omezení byla dodržována.
Popeleční středa: kněz při mši dělává věřícím
na čelo křížek z popele (popel je
z posvěcených kočiček)
První postní neděle 1. března lidově zvaná
Černá nebo Liščí. Černá proto, že se nosily
během půstu tmavé šaty. Liščí připomínala
jeden ze zvyků péct postní preclíky pro děti.
Matky je v noci napekly, ráno navlékly na
proutky, poschovávaly v zahradě a dětem
vyprávěly o lišce, která je tam poztrácela.
Někde se také první neděle nazývala Pučálka
podle jednoho z typických postních jídel,
připraveného z napučeného a opraženého
hrachu.
Druhá neděle 8. března zvaná Pražná podle
starého postního jídla zvaného pražmo.
Připravovalo se z nezralých obilních klasů
upražených v peci, někdy ještě rozvařených
na kaši s medem a sušeným ovocem.
Třetí postní neděle 15. března se nazývala
Kýchavná. Každý si počítal kýchnutí a věřil, že
tolik let bude ještě žít. Také se říkalo, že
kýchne-li člověk třikrát, bude celý rok zdravý.
Naši předkové kýchání vyvolávaly bylinkami
nebo šňupacím tabákem. Obecně se věřilo,
že kýchnutí pročistí tělo, zároveň se ho však
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lidé obávali jako prvního příznaku moru.
Čtvrtá postní neděle 22. března církevní název
Laetare vyjadřuje radost a postní fialová barva
ornátů se pro tento den mění na optimistickou
růžovou. Čtvrté neděli se tak říkalo středopostí
(polovina půstu) anebo Růžová. Známější však
byl název Družebná, v některých krajích se tuto
neděli plánovaly námluvy.
Pátá postní neděle 29. března tato neděle je
známá jako Smrtná. Na mnoha místech se
vynášela smrt.
Šestá postní neděle 5. dubna poslední neděle
se nazývala Palmarum a jejím ústředním
církevním motivem je vzpomínka na Kristův
vjezd do Jeruzaléma, jehož obyvatelé mávali
palmovými ratolestmi. Lidový název této
neděle je Palmová, odvozeně Květná. Palmové
listy nahrazovaly větvičky jívy nebo jiných
stromů a keřů, které se nechávaly v kostele
požehnat. Chránily dům i pole, zabraňovaly
bolestem a nemocem. Kočičky a jehnědy
z těchto proutků lidé polykali a dávali je i
dobytku a věřili, že přinášejí zdraví (měly
působit proti zimnici, bolesti v krku a dalším
nemocem).
Úryvek z knihy Český lidový a církevní rok od
Aleny Vondruškové
Velikonoční svátky jsou svátky církevní, ale my
teď dodržujeme všichni taky takový půst.
Kdyby tak končil Velikonocemi.

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
Aleje a stromořadí
Stromy rostoucí v alejích a stromořadích plní
několik funkcí: poskytují ochranu proti erozi, fungují
jako větrolamy, jsou domovem pro různé živočichy.
Plní estetickou funkci, dále se dají využít při
environmentální výchově (nauka o přírodě) a zeleň
působí především na duševní pohodu člověka.
Habitus listnatých stromů se mění s každým ročním
obdobím, a tím nám nabízí pokaždé jiný pohled.
Historie alejí sahá až ke Karlu IV., i když dříve se u
cest dřeviny spíše kácely, aby se za nimi
neschovávali lapkové. Stromy vždy lemovaly cesty,
vrchnost vysazovala mohutné druhy a obyčejní lidé
se zaměřili na dřeviny ovocné, aby z nich měli
kromě stínu při svých cestách i užitek.
Jako stárne člověk, stárne i strom, poté musí dojít
z bezpečnostních důvodů k odbornému ošetření
dřeviny. Mezi nejpodstatnější činitele ovlivňující
zdraví patří houbové a virové onemocnění, dále
napadení hmyzem, sucho a další faktory. Následně
dochází
při
nepříznivých
povětrnostních
podmínkách k opadu větví, odlomení části koruny,
nebo i k vyvrácení celého stromu.
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Bukovenská alej
Topolová alej se vysazovala v několika
etapách: začalo se v roce 1974, kdy rodiče
vysazovali stromy pro své narozené děti.
V roce 1975 se vysazovalo k třicátému výročí
osvobození. Výsadby se zúčastnily i děti
z místní školy pod vedením soudružky
ředitelky Milerové, z této akce máme
k dispozici fotografie, které pořizoval pan
Oldřich Kment. Jeho zásluhou máme
dostatek snímků i z jiných akcí.
Dřeviny měly tedy průměrně 45 let a
bohužel se nacházely v takovém stavu, že
ohrožovaly pozemní komunikaci, a tedy
bezpečnost procházejících a projíždějících.
Místní sbor dobrovolných hasičů, jak jste již
byli seznámeni v jejich rubrice, stromy
pokácel. Stromy patří podle zákona
majitelům pozemků.
Alej patřila neodmyslitelně k naší obci.
Nebojte se, že bychom o tento symbol přišli,
na podzim uspořádáme další
akci „Z“ a stromy si vysadíme.
Při této příležitosti připravíme
fotografie od pana Kmenta
k nahlédnutí. Pokud i vy máte
snímky z té doby (máte
dostatek času si je připravit),
prosím o jejich zapůjčení.

HISTORIE OBCÍ
Historie 1942
„Šťastný Nový rok“ – přání zní, ale co přinesl útrap a
zla. Dne 9-10. ledna ve škole, „sbírka zimního oděvu“
pro vojenské německé vojíny. – Dal kdo musel – aby
se starostovi zavděčil. Jelikož objevila se slintavka a
kulhavka v čp. 51 „u Koudelků“ zaražena dodávka
mléka z celé obce do mlékárny a nařízeno tlučení
másla /z 25 litrů mléka – 1 kg. másla/. Do obce přijel
zvěrolékař a zde po celou dobu nemoci usídlil se
v čp. 18. Rádio hlásí: Pakt 26. spojeneckých národů
podepsán ve Washingtonu – v Praze vytvořena
neblahá protektorátní vláda se zloduchem
Moravcem. První severoamerické oddíly se vyloďují
v sever. Irsku.
Schůze obec. zastupitelstva 8. února schválila
rozpočet za „páteční zvonění“ kostelníkovi odměna
200 K. ročně. Nařízena „pracovní povinnost obce“
z každého čísla jeden muž. Dne 15. února se mají
hlásit osoby na práci do Říše. Dne 16-20 března –
zájezd Bukováků do Prahy – na výstavu
„bolševického ráje“ vstupenky do výstavy byly
starostou J. Šťastným rozdány po obci a každý má
míti potvrzení /razítkem/ že tam byl – Tak se
vstupenka dala těm, co jeli a ty to 2x, nebo 3x obešli.
Dne 19. března naposledy zněly zvony na věži
kostelní. Sundali „velký zvon“ pořízený v r. 1927
manželi Chmelíkovými. Zároveň ze sanktusové vížky
dán malý „umíráček“ z r. 1906 /váha 22 ₁⁄₂ /. Tak
zůstává na věži zůstává jen starý zvon. Dne 25.
března při schůzi obec. zastupitelstva – uvedení
čekárny zde na nádraží do původního stavu a zřízení
rampy. Ohledně rampy má obec potřebný kámen a
povozy zdarma. Za průtah sněhu – sněhovým
pluhem má se platit za 1h/20K od páru koní. Rádio
hlásí, Rusové zahajují ofenzívu na Kerčském
poloostrově. Za vedení plukovníka Svobody /později
čsl. ministra obrany/ se počínají v Rusku formovati
první útvary českoslov. vojska. Japonci obsazují
Šalomounovi ostrovy. Britové přepadají německou
základnu v St. Nazaire. Dne 1. dubna na večer bylo
zde 2 auty 6 Němců a prohlíželi čp. 2, 7, 9, 12, 15,
18, 33, 38, 41, 85 a 63. den na to „o velký pátek“
prohlíží ještě celý den čp. 42, 44, 24, 47, 74, a při tom
fotografují a prochází všechny místnosti. Oprava zdi
kalu obecního u hranic J. Havlíčka schválena.
Obrubníky k chodníkům v Žantově usneseno, že má
každý připlatit 10 K. na běžný metr. Za připuštění
sviní z jiných obcí, zdejším kancem má chovatel jeho
A. Zítka vybrati poplatek 100 Korun. Dne 18. dubna
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poprvé přijeli autobusem do obce „Besarábci“ –
asi 40 mužů a po prohlídce zase odjeli. Dne 30.
dubna byl zde ve všech výše uvedených číslech p.
Hölzel Dymokury, spolu s úřednicí poz. úřadu a
starosty a vkládaly na čísla ta „vnucenou správu“výše uvedené. Starosta bedlivě dbá, aby žádný
nezapomněl nějaký ten stroj hlásit. Dne 2. května
„zahradní koncert“ U Pavlíčků – učňů „z Asapu“
péči baráčnického spolku. Dne 10. května vybírají
baráčníci na nadílku pro šk. mládež. Dne 10.
května ve schůzi ob. rady jednáno o zavedení
telefonní odbočky do kanceláře obec. úřadu, kde
bude v noci vždy hasičská hlídka. Dne 21. května
byli zde od pozemkových úřadu, nařízeno M.
Chmelíkové č. 34 vystěhování do 1. června, V.
Blechovi č. 33 a B. Šťastnému č. 24 do 15. června.
Dne 28. května dostali rozkaz k vystěhování
nájemce statku č. 44 V. Máj, p. Jíra čp. 118, p. J.
Sekáč čp. 63. 27. května atentátem na Heydricha
vyřčen ortel českého lidu. 28. počátek krvavé
hrůzovlády v Čechách a na Moravě. Kdo nebyl
policejně hlášen-zatčen-popraven! Dne 12.
června dán třetí zvon z věže. Týž den sebrán
Němec. gestapem sběrač vajec V. Honzátko,
prošel vězení Ml. Boleslav, Jičín, Hr. Králové –
Pankrác, zde souzen před něm. výminečným
tribunátem – na štěstí neměl ve vaječné aféře
Čejetické mlékárny prsty a tak trochu vyhublý
vrátil se 20. listopadu 1942. 10. června Němci
vyvraždili a vypálili Lidice. Dne 18. června na okr.
úřadě zkoušky „obec. zaměstnanců“. z něm.
jazyka. Týž den přistěhován do čp. 9. něm
Besarábec. Zatím v čp. 47. musely býti vyklizeny
kůlny a v čp. 41 stodola a navozeny sem
stěhovacími auty desítky souprav kuchyní, ložnic,
atd. – prý sebraných židům i našim lidem pro
„nové pány“ Besarábce. Dne 21. přistěhoval se
do č 24. Besarábec Jan Nähr. Koncem června
prohledávky Bukovna něm. vojíny a četníky – u
nádraží a v nové ulici, v klidu odešli. Zabrána též
Němci hospoda čp. 5. komise stíhala komisy –
sám sem jich zažil 22. Totiž celé to oddělení krom
dělníků Čechů, skládalo se z ulejváků Němců,
kterým se do pole nechtělo. V zabraných domech
dělali stavební úprav: všude oklepávali zdi, dávali
dechtové isolace proti vlhku, nové podlahy,
kamna, pece, ale hlavně nová okna a dvéře u
chlévů. S chlévů dělati prasečníky a pak zas
chlévy. Rádio hlásí 5. srpna Britská vláda

slavnostně prohlásila neplatnost mnichovské dohody.
Rozsudkem smrti 29. září odsoudil stanný soud v Praze
– pro ukrývání, neb účasti na ukrývání českých
parašutistů, tyto osoby k trestu smrti. Vojtíškovou
Boženu roz. Šelbickou narozenou v Bukovně 1888, a
jejího manžela Jana Vojtíška, bytem v Lázních
Bělohradě a jejich dítky syna Jana s manželkou, syna
Adolfa a dceru Boženu. Rádio hlásí 5. září Němci
vstupují do ulic Stalingradu. Dne 29. listopadu divadlo
baráčníků „Vesničko má“. Před vánočními svátky
podělili baráčníci 90 dětí a 9 přestárlých občanů – jako
loňského roku. 28. prosince britské a americké oddíly
vstupují do Buretu (Belgie) a 29. prosince dobývají
Kostelníkovo.
Výpis z kroniky obce

Vysvětlení pojmu Besarábci: bývalí němečtí kolonisté
v rumunské Moldávii - tehdy zvané Besarábie.
Besarábci utíkali před Rusy a pozemkový úřad je
ubytovával.
1939-1942 na Mladoboleslavsku
Mnichovský diktát způsobil, že se Mladoboleslavsko,
typický středočeský region s minimálním počtem
nečeského obyvatelstva, stalo ze dne na den
pohraniční oblastí sousedící s Německem, k němuž
bylo připojeno na dvě desítky obcí, osad i samot. Ani
existence okleštěné tzv. druhé republiky neměla
dlouhého trvání a 15. března 1939 znamenal okupaci
zbytku státu a vytvoření Protektorátu Čechy a
Morava. Patnáctý březnový den roku 1939 bylo
dokonáno rozbití zbytku Československa. Vojáci
wehrmachtu zaplavili město, na Komenském náměstí
rozdávala jejich polní kuchyň pověstný „eintopf“ a
vojenští fotografové všechno dokumentovali, aby pak
Evropa v novinách viděla, jak Němci pomáhají
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„hladovějícím Čechům. Pravdou byl však opak –
němečtí vojáci, zvyklí z domova na lístkový
systém, žasli nad bohatě zásobenými obchody.
Po většinu okupační doby sídlilo gestapo ve vile
JUDr.
Meissnera
(dnes
Zaměstnanecká
pojišťovna Škoda v Husově ulici), který byl
zatčen. Od roku 1940 existovala povinnost tzv.
totálního nasazení na práce do Německa, které
se týkalo mužů i žen v rozmezí 18 až 45 let.
Vedle několika desítek těch kdož se přihlásili
dobrovolně, odjelo v letech 1941 až 1944 z
Mladoboleslavska ročně kolem 500 až 800
pracovníků, kteří byli zařazeni ve válečném
průmyslu v oblastech, které byly častým cílem
spojeneckých bombardovacích leteckých svazů.
Ti, kteří šťastně přežili, se
vraceli domů až na přelomu
let 1944 - 1945. kdy byly
německé továrny zničeny.
Členové Obrany národa,
tvořené většinou záložními
důstojníky a poddůstojníky,
svou účast zaplatily svými
životy.
Město
bylo
v německých rukou, od října
1941 stál v jeho čele JUDr.
Klaus Höniger ve funkci
vládního komisaře. Jeho
původní jméno bylo Stanislav
Kopačka a za 1. republiky byl
důstojníkem čsl. armády.
Mladá Boleslav byla postupně germanizovaná.

Výroba v automobilce a jiných podnicích byla
zcela podřízena válečným účelům. Škodovy
závody se staly součástí koncernu Herman
Göring Werke. Vyráběly se tu pěchotní zbraně,
munice a vojenská motorová vozidla, v závěru
války v josefodolské textilce dokonce díly do
letadel. Židovští občané prožili obzvlášť smutný
osud. Byli shromažďováni na hradě, nosili
označení žlutou šesticípou hvězdu. Transporty
židovských rodin, často násilně od sebe

rozdělených, směřovaly z Boleslavi rovnou do
Osvětimi a dalších vyhlazovacích táborů.
Úryvek z knihy Čtení o
Mladé Boleslavi
Karel Herčík

PLÁN AKCÍ
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Již v březnu jsme měli jet do Prahy na divadelní představení S Pydlou v zádech.
Představení bylo již po druhé přesunuto. Přesné datum, bude všem, kteří mají
zakoupené lístky, včas oznámeno.

16. května je naplánován celodenní „ Výlet na kolejích“
Ze Skalska pro nás přijede vlak „Hurvínek“ který nás dopraví do Prahy. Poté
přesedneme na tramvaj a s průvodcem budeme poznávat krásy našeho hlavního
města na kolejích. Kapacita je 40 osob, lístky k prodeji budou na obecním úřadě od 14.
dubna. Cena lístku je 600,- děti za polovic. Občerstvení v ceně.
Časový plán:
6: 00 nádraží Skalsko
6: 20 zastávka Líny
6: 25 zastávka Bukovno
6: 40 zastávka Mladá Boleslav
9:30 Obratiště tramvají Podbaba
Projížďka Prahou
18:00 cca. Návrat




23. května je naplánována jarní cyklojízda starosty obce



20. června Letní kino u sokolovny

O všech akcích vás budeme včas informovat na stránkách obce, na vývěskách a
prostřednictvím místního rozhlasu.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Mrňavý Jaroslav
Tomíčková Libuše
Špringelová Krystýna

Líny
Bukovno
Bukovno

Zástupci obce občanům předávají gratulaci k jejich
životnímu jubileu. Jelikož to v době karantény není
možné, gratulace jsou pozastaveny.

NOVÍ OBČÁNCI
Kocurková Anna
Ostravský Matyáš
Šír Vojtěch

Bukovno
Bukovno
Líny

Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.

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