BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 3/8
Červenec —září 2021

Milí spoluobčané, dostává se k vám letos již třetí zpravodaj. Rádi bychom vás pozvali v dnešní
uspěchané době k těmto řádkům. Nechte prozatím na svých zahrádkách dozrávat zbylé plody vaší
podzimní úrody, hoďte za hlavu starosti dnešní covidové doby…. Zastavte se, připravte si nějaké
pitíčko, k tomu něco dobrého k zakousnutí a začtěte se do těchto stránek. Přejeme vám příjemný
podzim.
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Chodníky – tento projekt se už blíží k definitivnímu konci, na konci Bukovna směrem k Línům se
v těchto dnech dokončuje přebudování kanalizace a vjezd ke kravínu. Poté se položí poslední metry
chodníku. Dokončují se i práce na osvětlení a rozhlasu.
Stromořadí – výsadba naší aleje je naplánována na přelom října a listopadu, přesný termín bude včas
oznámen.
Zelep – po celé léto se udržovaly travnaté plochy, prováděl se úklid chodníků a komunikací

INFORMACE PRO OBČANY


Volby - výsledky



Změna provozní doby bio skládky na podzimní
Říjenstředa 15:00-17:00
sobota 9:00-15:00
Listopadstředa zavřeno
sobota 9:00-11:00
Stále se hledá příčina a závada na rozhlase v Línech
14. listopadu v neděli provede firma Compag svoz nebezpečného odpadu v Bukovně na návsi.
Nebezpečný odpad (kompletní elektrozařízení, zářivky, barvy a oleje v uzavřených nádobách) přivezte
do 9:30.
V kanceláři obecního úřadu jsou k prodeji kalendáře 2022 Místopis Mladoboleslavska.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Rozloučení s prázdninami
Vychází na poslední sobotu v měsíci
srpnu, vždy je zaměřen na dané téma a
letošní neslo název „dvanáct měsíčků“.
Možná vám to připomnělo známou
pohádku od Boženy Němcové, ale my
jsme se zaměřili na jednotlivé měsíce
roku. Takže dvanáct zastavení s dvanácti
úkoly charakteristické pro daný měsíc.
Leden – sněhulák, únor – Valentýn,

březen – Velikonoce, duben –apríl, květen –
květiny, červen - svátek Medarda, červenec – žně,
srpen – prázdniny, září – hurá do školy, říjen –
drakiáda, listopad – sv. Martin, prosinec – Vánoce a
nechyběly ani již tradiční střelby na terč. Celý týden
bylo deštivé počasí, což by znamenalo menší účast.
Každý rok připravujeme balíčky, občerstvení a
zázemí pro sto dětí. Nakonec se počasí umoudřilo a
pobavit se přišlo 107 dětí. Všechny děti získaly svou
odměnu za plnění úkolů. Na pátou hodinu byla
objednána bublinková show, děti chytaly bublinky a
ztrácely se v mlze. Asi nemůže být vše růžové –
organizátorům akce se show nelíbila, měli jsme
jinou představu. A také účast vás dospělých na
večerní zábavě nás nemile překvapila. Hudební
skupina Štíhla koza hrála pro poloprázdný sál
sokolovny.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
přípravách akce i sponzorům.
Nohejbalový turnaj
První sobota v měsíci září = nohejbalový turnaj starosty obce Bukovno. O dobré umístění hrálo osm týmů. A
vítězi se stal tým z Kosmonos. Naši – M. Řezáč, M. Svoboda a V. Horčička se umístili na krásném třetím
místě.

Vítání občánků
V červnovém zpravodaji jste se mohli dočíst, že
jsme do Bukovensko-línského království
přivítali osm dětí. A v neděli 12. září bylo již
druhé vítání v tomto roce, tentokrát pro sedm
dětí. Pět chlapců a dvě holčičky svěřili rodiče
sudičkám. Ty jim popřály hodně štěstí, zdraví,
lásky a předaly dárky. Král Petr I. pronesl vítací
řeč, pogratuloval maminkám a tatínkům
k jejich ratolestem a poprosil je o láskyplnou
výchovu.
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Kapela Waldovy Matušky nás bavila po celý večer.
V září pořádala Bukovensko-línská hospoda zábavu. Zpívalo se, tancovalo, pilo a jedlo. Jen opět- „ proč tak
Na plakátu bylo uvedeno: vstup v námořnickém a tak málo tanečníků“?
na sále byli námořníci a námořnice, piráti i pirátky.

Taneční zábava v sokolovně

Sportovní aktivity dětí
V sokolovně se každé pondělí od 16:00 konají
tréninky florbalu. V neděli 10.10 se náš tým zúčastnil
svého prvního turnaje, ale stále platí pro holky i kluky
možnost se k týmu přidat a využít tak komfortu
pravidelného sportování přímo v obci. Těšíme se na

Podzimní cyklojízda starosty obce
Mezinárodní den cyklistiky, který každoročně připadá
na 1. října, je vždy ideální příležitostí ohlédnout se za
právě proběhlou cyklistickou sezonou. Ta letošní byla
v České republice výjimečná, zájem o jízdní kola byl
enormní, což u spousty prodejců vedlo k vyprodání
skladových zásob.
2. října se na
návsi sešlo 21
cyklistů, všichni
měli
kola
technicky
v
pořádku,
zdravotní stav
účastníků
odpovídal
náročnému
terénu, který
byl vybrán, i
meteorologická
předpověď byla
příznivá
a
slibovala
slunečnou
sobotu. Krátce
po
deváté
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každou novou posilu týmu.
Každou středu se od 17:30 konají pravidelné tréninky
základů obratnosti a bojových sportů, kde se mohou
děti dosyta vyřádit, naučit disciplíně a zároveo mnoha
užitečným dovednostem. Všechny děti jsou srdečně
vítány!

hodině bylo odstartováno. Trasa Bezno-Kadlín-Mšeno
-Lobeč-Bukovno byla protkána krátkými zastávkami
např. ve Mšeně na zmrzku, a delšími v Lobečském
pivovaru na oběd. Po cestě potkávali další skupinky
cyklistů i motorkářů, kteří si užívali krásné počasí.
Všichni cyklisté se vrátili v pořádku až domů.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nový školní rok je tu. Pevně věřím, že jste si
všichni užili pěkné prázdniny a dovolenou.
V letošním školním roce pokračujeme v tématu
Školního vzdělávacího programu: “Zkoumáme,

objevujeme a poznáváme svět kolem nás”.
Od 1. září k nám do třídy přibyli noví kamarádi a
stejně jako oni, tak i my jsme se postupně
seznamovali. Adaptační doba, která byla po dohodě s
rodiči
individuálně
přizpůsobena
potřebám
jednotlivých dětí, proběhla velmi dobře. S
nastávajícím podzimem a změnou počasí se sice
objeví u dětí známky nachlazení, a tudíž přeruší
docházku, ale i přesto si dovolím říci, že vytvářející se
skupina dětí bude v budoucnu kompaktní, tvůrčí a
kooperativní.
Snažíme si užívat dny, kdy jsme spolu, a s velkou
radostí si ve školce užíváme každou činnost.
Jako první byla účast našich dětí ve spolupráci s OÚ
Bukovno při Vítání nových občánků, kde děti
vystoupily s krátkým programem.
V druhém zářijovém týdnu jsme se opět aktivně
zapojili do charitativní akce “Hýbejte se s
TERIBEARem”.
A hned v dalším týdnu jsme měli možnost zhlédnout
v MŠ divadelní představení “Houbová pohádka”. Děti
vedeme k tomu, aby postupně poznávaly a chápaly
pravidla i v kulturním dění. Seznamujeme se s
pravidly slušného a společenského chování, máme
možnost zhlédnout různé druhy loutek i herecké
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role. V průběhu školního roku budeme mít ještě
několik takových příležitostí.
Nedílnou součástí života naší školy jsou pohybové
aktivity v prostorách MŠ i ve volné přírodě. I přes to
jsme se rozhodli podpořit pohybové schopnosti dětí
ve větší míře. Škola je přihlášena do akce se Sokolem
do života. Jedná se o systematicky vedenou podporu
rozvoje pohybových činností dětí v různém věku.
Každé z dětí má k dispozici svůj deník, do kterého si
bude zaznamenávat své pokroky. Cílem je nejen
rozvoj
pohybového
aparátu
každého
ze
zúčastněných dětí, ale i uvědomování si svých hranic
a bezpečného pohybu v různém prostředí.
V rámci projektu OPVV a EU jsme pro rodiče
společně s odborníkem připravili setkání zaměřené
na Cílenou přípravu předškoláků. Rodiče se
dozvěděli, jakým způsobem mohou dítěti pomoci při
přípravě na budoucí školní docházku. Co vše by mělo
dítě zvládnout dle svých možností a jakými
konkrétními “úkoly” jej přimět k aktivní činnosti, a
tudíž i k podpoře a získávání určitých dovedností.
Na rodičovské schůzce byli rodiče blíže seznámeni se
vzděláváním dětí v předškolním zařízení, s nabídkou
dopoledních akcí pro děti, plánovanými akcemi pro
rodinné příslušníky i s možnostmi zapojení se v
některých programech.
Na školní rok máme naplánovány činnosti a aktivity
pro děti, projektové dny ve škole i mimo školu. A pro
rodiče další setkání s odborníky na různá témata,
např. Neškrábej jako kocour.
Nicméně nyní nám začal podzim a my si jej budeme s
dětmi užívat, jak nám počasí a zdraví dovolí.
Všem přeji za celý kolektiv mateřské školy hodně
zdraví a pohodové podzimní dny.
Mgr. Renata Pažoutová

ČINNOSTI SPOLKŮ
Sbor dobrovolných hasičů
Je to až neuvěřitelné, ale prázdniny
kolem nás proletěly jako okřídlený šíp
mladoboleslavské Škodovky. Děti se
vrátily do školních škamen, ten kdo
neví, co to znamená, tak do školních lavic. Všichni
pevně doufáme, že děti ve škole nějakou dobu vydrží
a covid je opět nevyžene k obrazovkám počítačů v
rámci on-line výuky. Lidé jsou bytosti společenské a s
někým si popovídat z očí do očí nám nové
technologie nenahradí. Covidové odloučení od
druhých nenesou špatně jen děti, ale všichni lidé.
Naštěstí covidové sevření přes léto
polevilo, tak jsme mohli jako hasiči
uspořádat nějakou tu brigádu,
soutěž nebo se aktivně nějaké té
soutěže zúčastnit. Tak pěkně
popořádku:
V minulém zpravodaji jsme vás
informovali o natažení kabelů pro
veřejný rozhlas a osvětlení. Tam,
kde jsme skončili, tam jsme 17.
července navázali. Pod vedením
zkušených
elektrikářů
Ládi
Janovského a Bohouška Hurty jsme
se dali do práce. Před námi byla

montáž sloupů pro veřejné osvětlení. Sloupy jsme
pomocí těžké techniky vyzvedli a usadili do
připravených patek. Ještě bylo nutné zavést
připravené kabely, připevnit světlo a sloup zasypat
pískem. Sloupy jsou zasazeny volně. Tato technologie
kotvení sloupů umožpuje snadnou výměnu, nebo
opravu. Ač jsme to nečekali, za jeden den jsme stihli
celý úsek Bukovna od Michalovic po bukovenská
Močidla. Nyní již nové osvětlení a rozhlas čekají na
zapojení.
Dalším velkým úkolem je účast na soutěžích
požárního sportu. Z našich řad jsme vytvořili družstva

mužů i žen. Ženské družstvo nám dělá radost. Je to
nejmladší ženské družstvo v okolí, vždyť ani jedné
sportovkyni není 18 let. Děvčata jsou nadšená a
dychtí po nových zkušenostech. Naše mladé hasičky
se již účastnily soutěží v Krásné Vsi, Bukovně,
Kosmonosech a na Malé Skále. Všechny získané
zkušenosti se jim určitě budou hodit. Jedním z
úspěchů byla 5. července účast na okrskové soutěži v
Krásné Vsi, kde byl náš sbor zastoupen družstvem
mužů i žen. Obě družstva odjela s krásným druhým
místem.
V červenci jsme se zúčastnili ještě další soutěže, a
nejen to, my jsme tuto soutěž pro ostatní připravili.
Práce bylo mnoho, naštěstí jsme mohli čerpat ze
zkušeností z předchozího roku. Celou organizaci měl
pod svým vedením Michal Reiter. S přípravou jsme
započali již v týdnu před soutěží. Příprava
sportoviště, připojení osvětlení, zajištění terčů,
posekání dráhy. V den konání akce 21. července ještě
postavit stany a připravit občerstvení. Musíme
poděkovat všem, kteří přispěchali a podali nám
pomocnou ruku. V prvé řadě zastupitelům pod
vedením pana starosty. Ve vlastní soutěži jsme měli
dokonce tři želízka. Jednou družstvo žen a dvě
družstva mužů. Noční soutěž FNC byla tradičně
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zahájena ve 21:00 hodin.
Pak už vše běželo jak na
drátkách a musíme říci, že
bylo stále co dělat a do 1:00
hodiny ranní jsme nevěděli,
kde nám hlava stojí.
Všechny určitě překvapilo,
když se naše družstvo mužů
„B“ dostalo po svém
zdařilém útoku do vedení
soutěže. V této pozici
vydrželo až do závěru
soutěže, kdy jej předběhlo
družstvo SDH Chyjice, a to
pouze o 2 desetiny
sekundy. Všichni diváci
museli dosažené časy obdivovat. První místo mužů
SDH Chyjice dosáhlo času 15:42, druhé místo SDH
Bukovno muži „B“ 15:61 a třetí místo muži SDH
Bystřice 15:93. V rámci kategorie žen zvítězily ženy
SDH Zlatá Olešnice, druhé byly ženy SDH Jeřmanice a
třetí místo obsadily ženy SDH Dalešice. Třetí
kategorií byla soutěž PS 12, kde zvítězilo družstvo

SDH Chyjice, druhé bylo družstvo SDH Březová a třetí
družstvo Bystřice.
Posledním naším příspěvkem byla pomoc 28. srpna
při zajištění kulturní akce pro naše nejmenší
Rozloučení s prázdninami.
Starosta Ing. Ondřej Čuban

MS Michalovice-Bukovno
Ani v letních měsících myslivci nezaháleli. Již začátkem
prázdnin bylo do voliéry navezeno 500 kusů bažantů a
začala našim členům pravidelná denní péče.
V týdenních cyklech se
střídáme, abychom je nejenom
napojili,
nakrmili,
ale
i
ochránili před vetřelci
v podobě kun, lišek a dravých
ptáků. Každá díra v síti je
nebezpečná. Vlivem silného
větru v minulosti na voliéru
spadlo pár větví a také stromy
a těžký sníh poškodil sítě
v okolí vzpěr. Z toho důvodu
jsme byli nuceni letos část naší
voliéry znovu přeplotit králičím
pletivem.
V současné době jsou všichni
bažanti ve vynikající kondici.
Krásně opeření.
Počítáme s tím, že část z nich
se vypustí do našeho revíru za
účelem občerstvení stavu a
genetiky a budeme doufat, že
tak zvaná škodná nám ji v čase
zimním nevychytá.
V Lysé nad Labem proběhla v netradiční době od 8. do
12. září letošní 26. mezinárodní výstava Viva Natura 7

národní výstava myslivosti, včelařství a rybářství.
Součástí výstavy byla letos celostátní výstavou
nejsilnějších trofejí ulovených od roku 2015 do konce
roku 2020.
Mohli jsme si prohlédnout velké
množství
velmi
vydařených
zajímavých trofejí: 405 srnčích, 176
jeleních, 195 dančích, 65 muflonů, 70
jelenů
sika,
11
jelenů
sika
Dybowského, 80 zbraní kpourů, 2
jelence, kozorožce, 51 lebek lišek, 24
lebek jezevců a jednu lebku psíka
mývalovitého.
Mezi srnci jsme měli několik zástupců,
což bereme jako úspěch spolku
v chovu srnčí zvěře a to i proto, že na
1. místě mezi nejsilnějšími trofejemi
srnců s bodovým výsledkem 179,1
bodu
a
váhou
723gr
byla
vyhodnocena trofej střelená našim
členem v roce 2018. Zaujala čestné
místo mezi nejsilnějšími trofejemi
výstavy uprostřed výstavní plochy.
Nyní již probíhá jelení a začíná dančí
říje. U nás je možné vidět v lesích
kolem vesnic hlavně dančí zvěř. Lze
potkat i silnější trofejní zvěř, kterou se již některým
našim členům podařilo ulovit. Čas lovu srnčí trofejové
zvěře právě nyní s koncem září končí.

Léto končí, začíná pravidelné přikrmování zvěře. Již
jsme zahájili závoz krmení do sudů, rozdělujeme
členům krmná místa. Naposledy před zimou
kontrolujeme stav zásypů a krmelců. Nyní hlavně
dáváme ke krmelcům liz a začínáme plnit korýtka
ječmenem. Bez včasného příkrmu by zvěř v zimních
měsících strádala více, než musí. Tímto bychom
chtěli apelovat na všechny majitele psů, aby při
procházkách v přírodě měli své kamarády vždy pod
svým vlivem anebo na vodítku. Za což děkujeme.

Vlastenecko-dobročinná
baráčníků Bukovno-Líny

sdružená

Zapsala Ing. Eva Škořepová

obec prohlášen národní kulturní památkou. Celý areál byl

Baráčnici tu jsou již 115 let,
a 18tého tohoto měsíce vás zvou všechny na výlet.
Do historie k císařovně zavítáme,
Se sklenkou vína si zazpíváme.
Máte-li zájem, hlaste se na dobře známé adrese.
Paní Hurtová na vás čeká,
a podrobné informace vám ráda předá.
Tak takhle znělo hlášení místního rozhlasu, které vás
lákalo na výlet v sobotu 18. září. Na programu byl
Veltruský zámek s komentovanou prohlídkou, oběd
ve Veltrusech, a návštěva mělnického vinného
sklípku.
Objednala jsem autobus pro třicet osob, tolik by nás
totiž pustili do zámku najednou, ale měla jsem „velké
oči“ (o výlet nebyl takový zájem) a všechny
objednávky jsem zmenšovala na osob osmnáct.
V osm ráno pro nás přijel malý autobus a vyrazili
jsme. Pan řidič trošku ve Veltrusech bloudil, naštěstí
nejsou tak velké, a včas
našel parkoviště přímo u
technických
budov
zámku. Zámek byl letos
v létě poprvé otevřen,
jelikož byl opravován po
povodních.
Veltrusy,
původně středověká ves,
ležící v dolním Povltaví,
byly obklopeny polnostmi
a lesy, které se staly
v roce 1698 dědictvím
Marie Terezie Scheidler ze
Scheidlernu.
Reprezentační sídlo se
začalo budovat v roce
1704. Areál je ve správě
Národního památkového
ústavu a v roce 2002 byl
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Dovolujeme si vás pozvat na poslední střelecké
závody pořádané našim spolkem dne 9. 10.
v Močidlech – všemi oblíbený Parkur Hubert očekává
znovu velkou účast střelců.
V současné době plánujeme na 15. leden 2022
tradiční myslivecký ples s bohatou tombolou a
doufáme, že se tentokrát jej podaří uskutečnit.
Budeme velmi rádi a potěšeni z vaší účasti.

zásadně poškozen povodněmi v roce 2002. Po
prohlídce jsme se vydali přes oboru do města na
oběd. Dalším místem, které jsme navštívili, bylo
město Mělník, i tam jsme měli zamluvené místo na
parkování, protože se zde konalo po dvouleté pauze
Mělnické vinobraní. Tolik lidí pohromadě jsme
dlouho neviděli. U bran stáli ostří hoši, kteří
kontrolovali návštěvníky vinobraní, naší skupinku jim
zapomněli nahlásit, ale po domluvách vysílačkami
nás do města přeci jen pustili. Raději jsem se hned
šla přesvědčit, že degustace ve sklípku proběhne bez
problémů, a co byste řekli? Ano ani tam si nepředali
informace o naší návštěvě, naštěstí jsem všechnu
mailovou komunikaci měla s sebou. A paní na zámku,
které nevěděly, kde jim hlava stojí s organizací
vinobraní, zařídily naši prohlídku sklípku i se slíbenou
degustací čtyř mělnických vín. Víno Ludmila je
pojmenováno po kněžně Ludmile, která na Mělníku
založila první vinici a dala základ celému místnímu
vinařství. Od konce 19. st. se stáčí do originálních,
pro ni typických lahví, tzn. „kalamářů“.

V půl páté jsme se všichni sešli u autobusu a vyrazili
k domovu. Nebudu vám podrobně popisovat historii
zámku, co jsme měli dobrého k obědu ani degustaci
vín. Podle ohlasu byli výletníci spokojeni, což bylo
cílem: sejít se, strávit spolu sobotu a vidět kousek
naší země.
Po dlouhá léta jsme na výlety jezdili s baráčníky
s Čejetic, a letos jsme uspořádali svoji první akci
tohoto druhu. Pokud to situace dovolí, můžeme si to
třeba na jaře zopakovat.
Bukovenko-línský baráčníci letos slaví již 115 let,

tento spolek se po léta staral o kulturu, zachování
tradic a v dobách válečných pomáhal potřebným.
Budeme rádi, když se k nám přidáte a vůbec
nemusíte být baráčníky. Zveme vás na akce, které
pořádáme, máme jich dost a určitě si vyberete
takovou, která vám bude vyhovovat. I když jsme
všichni babičkami a dědečky (taky jednou budete),
máme rádi společnost milých lidí a legraci.
Syndik Jana Szabová

ZAJÍMAVOSTI Z OBCÍ
VOLBY-volební právo
Plamínková a A. Masaryková. Volby jsou důležitým
V historii se volilo dle volebních kurií - /rozdělení do nástrojem demokracie.
skupin/ do nichž byli občané děleni dle velikosti jejich Typy volebního práva:
majetku. Z volebního práva byly vyloučeny ženy a

aktivní – hlasovat ve volbách může
dělnictvo. Všeobecné právo, tak jak ho známe dnes
občan České republiky, který dovršil 18
bylo zavedeno až po vzniku Československé
let
republiky. Mezi nejvyznamnější osobnosti, které

pasivní- občan smí kandidovat a být
bojovaly o práva žen – o právo volební- byla F.
volen po dosažení :
Poslanecká sněmovna 21 let,
Senát 40 let,
Zastupitelstvo 18 let
Prezident 40 let
Evropský parlament 21 let
Práva volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky využili a poprvé volili:
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HISTORIE OBCÍ
Kronika 1946 leden-červenec
Nový rok 1946 je ve znamení společného nástupu do
dalšího boje za konsolidaci poměrů, které zanechala
válečná mystérie, avšak je zde jasně cítit boj o
politické prvenství v obci, boj o to, zda vše půjde po
starém způsobu, neb zda zvítězí nový duch, duch
revolučního dění. Vesnice v tomto roce prožívala
několik překvapení. Byl to především slavný a krásný
první máj, připravený vesnickou organizací
Komunistické strany Československa, vlastní mohutný
politický růst této strany, volby do místního
národního výboru.
Zpráva o roku 1946 zaměří se proto především na
tyto neb události, které vzrušovali vesnici….
Ačkoliv v prvních měsících roku se politické strany
v obci sdružovali v takzvaném koordinačním výboru a
dokonce v lednu pořádali společný ples, přece jen již
tajně i otevřeně docházelo k přípravám na politické
uchvácení moci. Početně nejsilnější byla strana
Komunistická, která měla asi 40 zapsaných členů. Na
druhém místě asi s tím samým počtem členů byla
Národních socialistů, která však byla nebezpečnější
tím, že v této politické straně byly organizovány
všechny místní statkáři.
V únoru 1946, když byl předsedou vesnické
organizace KSČ tovární dělník J. Dvorský, vrátil se
trvale z Prahy. Byl zvolen do vesnického výbor,
jmenován
kulturně-propagačním
a
tiskovým
referentem a byl hybnou pákou stranické činnosti.
Brzy po jeho příchodu se počala činnost strany zdárně
vyvíjeti, v krátké době zvýšil počet členů téměř na sto.
Mimo to získávala Komunistická strana sympatie i u
dalších občanů, i když se přímo nestali členy.
Schylovalo se k volbám ….Činnost Komunistické
strany a zejména její růst v počtu členů a sympatie u
obecenstva, vyburcovala k činnosti ostatní politické
strany, zejména stranu Národních socialistů. V té
době byl členem výboru této organizace absolvent
pražské právnické fakulty V. Neumann. Jenže rozdíl
v práci těchto dvou nejsilnějších stran byl hluboký.
Zatím co Komunistická strana pracovala poctivě a
čestně, používala strana Národních socialistů
nejhrubší a nejsprostších útoků nejen na jednotlivé
členy KSČ, ale i na celý systém a smysl práce této
stran. Tak docházelo nejen k místním bojům,
pomluvám, šarvátkám. Přesto KSČ, ačkoliv hrubě
napadána stranou NS, získávala i nadále sympatie pro
svou práci a rostla i na počet členů, až dovršila
překvapivého vítězství v květnových volbách.
Oslavy 1. máje 1946
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Byl to jeden z nejkrásnějších 1. májů, jaké kdy
Bukovno vidělo a zažilo…
Oslavy připravovaly všechny politické strany. O
nezapomenutelný 1. máj, vůbec po tomto způsobu
slaven na vesnici postarala se KSČ. Za účasti všech
členů strany a mnoha dalších obyvatel a dětí
pochodovalo tento slavný den vesnicí asi 200 lidí
v průvodu. Nesli transparenty, hesla a věnec
k pomníku padlých- bylo to veliké překvapení pro
stranu národně socialistickou. Časně ráno sestavil se
průvod na konci obce „U šrotovníku“ a za doprovodu
hudby pochodoval vesnicí k pomníku padlých ve
světové válce 1914-1918, kde položil věnec a pak se
odebral dále vesnicí až posléze na konci obce „U
kovárny“ průvod skončil a jeho účastníci odjeli na
ozdobených vozech na hlavní oslavy do Mladé
Boleslavě. V čele průvodu byly neseny československá
státní vlajka, za ní státní vlajka sovětského svazu,
mládež nesla věnec k pomníku padlých, který
vyhotovili členové strany soudruzi K. Zítka a B.
Dvorský, různá hesla, mezi nimi 25 000 komunistů
padlo, aby národ mohl žít, jehož autorem byl holič A.
Karásek, děti na ozdobených kolách, barevným
papírem ozdobené žebřipáky a valníky samými květy.
U pomníku padlých ve středu obce, se průvod zastavil
a za zvuku „Písep práce“ byl pokládán k pomníku
věnec, krátký proslov, básně a státní hymnou pietní
akt zakončen.
Byl to krásný první máj. Odpůrci strany schováni
v oknech za záclonami pozorovali tento první máj,
aby nebyli viděni …Zatím, co komunisté za účasti
většiny lidí z vesnice, které byli nadšeni, oslavili co
nejdůstojněji první máj, organisace národních
socialistů skromně a v ústraní odjela kvapem na
několika vozech ze statku od Bičíků a dolením
koncem obce, aby je nebylo příliš vidět, neboť je
pálily úsměšky diváků – odjely na hlavní oslavy do
Mladé Boleslavi.
Volby do MNV a ÚNS
Konaly se v neděli 26. května v místnostech místního
národního výboru. Několik týdnů před jejich konáním
se v obci rozpoutal silný propagační boj, nejvíce mezi
stranou Komunistickou a Národně socialistickou.
Plakáty různého druhu, hesla, propagační brožury,
noviny. Národní socialisté je lepili v noci, aby je nikdo
neviděl, komunisté je vylepovali veřejně ve dne. Tak
nadešel ten den…. Od rána, kdy se volilo, postávali
před budovou národního výboru občanstvo,
debatovalo a bylo dychtivo skončení volebního dne a
na jeho výsledky. Ve 14 hodin, kdy byla volební

místnost uzavřena, volby skončeny, nastalo sčítání
hlasů.
Komunistická strana Československa 1.
175 hlasů
Lidová strana
2.
50 hlasů
Sociální demokracie
3.
15 hlasů
Národní socialisté
4. 175 hlasů
Bílé, prázdné kandidátky
2
Snad pro celou obec, mnohdy i pro některé členy
strany, byl překvapením tak velký počet hlasů pro
komunisti, zatím, co socialisté byli tímto výsledkem
tak překvapeni a zdrceni, že nebyli schopni si celou
věc vysvětliti. Byl to však jen výsledek jejich nečisté
předvolební propagandy. Počítali s určitostí asi prý
270 hlasů, zatím co u komunistů nejvýše 120 hlasů.
Když předseda volební komise ing. K. Syrový
předčítal navečer v místním rozhlase roztřeseným
hlasem volebním výsledky - radovala se nad
vítězstvím komunistů téměř celá vesnice.
Jak pak bylo druhý a dalších den sděleno v tisku,
nejen v Bukovně, ale i na druhých vesnicích v okrese
mladoboleslavském zvítězila převážně ve volbách do
místních národních výborů i do ústavodárného
národního shromáždění Komunistická strana
Československa.
Jinak výsledky voleb zanechaly hluboký rozčarování

v protikomunistických politických stranách, a byla to
zejména zase strana národních socialistů, která
nepoučená z květnových dnů, vedla dále politiku
založenou na mnoho nečestných útocích jak proti
jednotlivcům tak i proti celé straně. Jejich aktivita se
soustředila na politiku odporu nejen v národním
výboru, ale i v ostatních kulturních a jiných složkách.
Ale jako jiné akce nepodloženy dobrým a pravdivým
základem, ztroskotávaly i akce další. Těžko však se
dalo v takovém prostředí pracovat. Na základě
květnových výsledků voleb, byl zvolen ustavujícím
zasedáním předseda místního výboru člen strany
národních socialistů J. Šelbický povoláním zedník,
náměstkem předsedy byl zvolen člen komunistické
strany V. Pavlíček strojní zámečník, členy: J. Dvorský
tovární soustružník, V. Honzátko dělník v cukrovaru,
J. Repš rolník, B. Dvorský tovární zámečník, A. Hurta
rolník, K. Černohlávek tovární zámečník, R. Pavlíček
rolník, V. Pavlíček rolník, V. Šimon statkář, K. Syrový
nájemce statku, E. Bičík statkář, J. Neumann rolník,
B. Lazar rolník. Celkem byl zvolen 15. cti členný
národní výbor. Z toho bylo příslušníků strany
Komunistické sedm, strany národně socialistické šest
a lidové strany dva.

KALENDÁRIUM
Babí léto

že ve skutečnosti je to několik hvězd u sebe.

Proč se přelomu léta a podzimu říká babí léto?
Toto období patří ke krásným dnům podzimu, než
nastane sychravé počasí. Večerní a ranní teploty jsou
sice studené, ale přes den sluníčko krásně svítí a
hřeje. Svůj název patrně získalo díky pavučinkám
létajícím ve větru, které připomínají svou barvou
„babské“ vlasy. Další výklad říká, že název pochází od
tzv. Plejád (otevřené hvězdokupy v souhvězdí Býka),
které právě v tomto období můžeme pozorovat na
noční obloze, lidově se jim říká Baby.

Pavučina s pavoučkem

Právě drobný osminohý pavouček Plachetka keřová,
spřádá sítě a na nich dokáže cestovat dlouhé
kilometry. Létat dokáže i v naprostém bezvětří.
Fáze babího léta:
Mariánské léto- pozdní léto- první polovina září,
obvyklé počasí suché, a slunečné
Svatováclavské léto- jak název napovídá, panuje ke
konci září, typické jsou ranní mlhy, slunečná
odpoledne a chladné večery
Tereziánské léto – panuje do poloviny října, kdy má
Plejády
Plejády se nacházejí v souhvězdí Býka. Vlevo od svátek Tereza. V tom to období již nastávají přízemní
Plejád, tedy východním směrem, září jasná mrazíky.
načervenalá hvězda Aldebaran, což je nejjasnější
hvězda souhvězdí Býka. Ještě dále na východ pak
spatříme asi nejhezčí souhvězdí zimní oblohy, Orion.
V něm svítí hned několik jasných hvězd, většinou
namodralých. Plejády samy o sobě při letmém
pohledu mohou vypadat spíše jako mlhavý obláček.
Ale pokud svůj zrak na ně zaostříme, hned zjistíme,
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PLÁN AKCÍ
27.11.2021 Bukovensko-línské posvícení
Opět vyhlásíme soutěž, kde budete mít možnost pochlubit se svým kuchařským uměním.
Pozvali jsme vinařství Hruška, a zatančíme si a zazpíváme se skupinou Healers band.
30.11. 2021 Turnaj v šipkách „Starostova šipka“
18.12.2021 Výlov rybníka
18.12.2021 Předvánoční besídka v Línech
19.12.2021 Zlatá neděle na návsi v Bukovně

O všech akcích budete včas informování prostřednictvím plakátů, hlášením místním rozhlasem a zprávou na
webových stránkách obce
Poznámka: Vážení spoluobčané, možná ani nevíte kolik práce, času a peněz stojí za uspořádáním jakékoliv
akce. Pořadatelé na vás čekají a vy nikde. Nebojte se a přijďte se bavit, nemusíte nikam jezdit, máte to
doma.

FOTOGALERIE Z „ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“
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Další fotografie jsou k dispozici na stránkách obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Řezáčová Hana
Kováč Gejza
Mosklová Jindřiška

Bukovno
Líny
Bukovno

75 LET
Šimek Vladimír

Bukovno

Zástupci obce občanům předávají gratulaci k jejich životnímu
jubileu.

NOVÍ OBČÁNCI
Sobotková Adina

Bukovno

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Fidlerová Vlasta
Horčičková Vlasta
Prskavcová Miloslava

Bukovno
Bukovno
Bukovno

Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.

Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v ledenu 2022 Všechny Vaše připomínky můžete zasílat na mail obec@bukovno.cz, nebo
přineste na obecní úřad.
Pokud máte zájem o elektronickou verzi Zpravodaje, můžete si jej zdarma stáhnout na stránkách obce
www.bukovno.cz
Evidenční číslo:

MK ČR E 23365

BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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