BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 1/8
leden—březen 2021

Zima už předala svou vládu jaru, náš život stále sužují
vládní nařízení a opatření kvůli nemoci Covid-19., od
podzimu loňského roku jsou zavřené obchody,
restaurace, do škol chodili jen prvňáčkové a druháci, a od
1. března nechodí už ani ti, a jsou zavřeny i mateřské
školky. Od ledna se pomalu rozbíhá očkování.
Budeme slavit svátky jara – Velikonoce, stejně jako loni
omezeně. Přesto si všichni přejme, abychom si všichni
tyto svátky jara užili ve zdraví a v pohodě.
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PRÁCE ZASTUPITELSTVA


Chodníky: byla úspěšně dokončena a zkolaudována 3 etapa chodníků v ulici k nádraží a směrem na
Vinec. Stavební ruch ale neutichne a v květnu se začne s druhou etapou od sokolovny k Močidlům.
Chodníky výrazně přispěly k bezpečnosti všech občanů.



Sokolovna- pohostinství: byly dokončeny úpravy soc. zařízení v prostorách pohostinství. Nový
nájemce vás přivítá hned, jak to dovolí situace.



Telefonní sloupy:

po dvou letech složitého jednání firma CETIN již sundává telefonní kabely,

svépomocí poté sundáme i sloupy, které hyzdí vzhled obce. Děkujeme spoluobčanům za vstřícné
jednání při přechodu na nového operátora.

INFORMACE PRO OBČANY


Covid – 19. obec zakoupila respirátory a všem občanům trvale hlášeným nad 70 let roznesla
v obálkách 4 ks. respirátorů. Občanů nad 70 let je v Bukovně a v Línech



V obcích budou nainstalovány koše na psí exkrementy. Žádáme proto majitelé psů, aby po svých
zvířátkách uklízeli.



V parku před farou se pokácel smrk napadený kůrovcem, dřevo ze stromu bylo hned odvezeno na
školkové hřiště. Tam se špalky zabudovaly a děti je využijí při pohybové a environmentální výchově.



Od 3. dubna se otevírají skládky bioodpadu, v měsíci dubnu budou otevřeny soboty od 9:00 do 11:00.
a od května se otevřou i ve středu 17:00 – 19:00 a soboty 9:00-11:00. Mezi biodpad patří tráva,
rostlinné zbytky, piliny, větve.



14. – 16. května přistaví firma Compag velkoobjemové kontejnery, budou na obvyklých místech
v Bukovně na návsi a u sokolovny. V Línech u klubovny a pod lípou.

Vyhláška
Obecně závazná vyhláška obce Bukovno č. 1/2021, o regulaci hlučných činností Zastupitelstvo obce
Bukovno se na svém zasedání dne 2. března 2021 usnesením č. 25/266/21 usneslo vydat na základě
ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 Předmět a cíl:
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní dobu, které by
mohly svou hlučností narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy v obci.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem,
zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků
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obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.
Čl. 2 Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu v době od 6:00 do 16:00 hodin veškerých činností spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk (například sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, drtičů větví, bouracích kladiv apod.).
Čl.3 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Ples myslivecký – akce odvolána
Ples obecní – akce odvolána
Ples maškarní – akce odvolána
Ples hasičů – akce odvolána
Jarmark – akce odvolána
Noc s Andersenem – akce odvolána
Alespoň že zima byla taková, že si ji děti mohly užít, také
mnohé z nich se letos naučily sáňkovat, bruslit, i stavět
sněhuláka ☺
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Děkujeme všem za zaslané fotografie
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Sněhová nadílka letošní zimy
6.1-16.1—napadlo 8cm sněhu
17.1—31.1—napadlo 0,5cm sněhu
1.2—16.2.—napadlo 16cm sněhu
Srážky 2021
Leden 64l/m2
Únor 25l/m2
Data poskytl pan Pařík z Lín, děkujeme.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní zimu jsme si s dětmi mohli opravdu
pořádně užít. Počasí nám velmi přálo a děti se
tudíž se sněhem a s různorodostí počasí mohly
důkladně seznamovat. Zjišťovali jsme, kde jsou
nejlepší podmínky pro stavbu iglú, kde se
bezvadně sjíždí kopec na “lopatě” nebo kde si

můžeme zahrát na stopovanou s vymýšlením
různých cest a pěšinek. Děti se zároveň učily
bezpečnému chování v daném počasí, ochraně
svého zdraví, a to nejen v rámci hygienických
pravidel. Zjišťovaly, jaké jsou jejich možnosti, a
rozvíjely vztahy s kamarády při vzájemné
pomoci, spolupráci a diskuzích při řešení různých
situací.
V průběhu ledna nám do školky přibyli další dva
kamarádi. Naši nejmenší už oslavili 3 roky, a tak
se uvolnila místa. Nové děti se velmi dobře
zadaptovaly a nikdo by nepoznal, že jsou u nás
teprve tak krátkou dobu.
Vzhledem k situaci v celé republice a nařízením
vlády jsme zrušili všechny akce s přítomností
dalších osob v MŠ i plánované projektové dny
mimo areál školy. Mezi akce, které jsme si mohli
jaksepatří užít, patřil nepochybně karneval na
téma “Pohádkové postavy z Večerníčků”. Děti i
rodiče měli při realizaci a vytváření obleků a
masek nepřeberné množství možností. Velmi
ráda přiznávám, že nápaditost předčila naše
očekávání.
Karnevalu předcházel týden s pohádkami a v
pohádkách. Seznamovali jsme se s dobrem a
zlem a jeho rozpoznáním, s pohádkovými
postavami i možnostmi jak se lze s pohádkou
seznámit jinak než v televizi a ještě si pohádku
užít. Pro děti jsme měli připravené překvapení v
podobě improvizovaného promítacího studia
aneb jak Kino fungovalo dříve. Děti zjišťovaly,
jaká je potřeba promítací technika i profese a
osoby, které jsou v takovém “Kině U Soviček”

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně
zdraví, spokojenosti, pohody a štěstí v roce
2021 vám přeje
Sbor dobrovolných hasičů Bukovno
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třeba. Když se děti usadily, promítli jsme jim
klasické pohádky dle jejich výběru: Neposlušný
Budulínek a O Koblížkovi. O zážitku se mluvilo ještě
několik následujících dnů.
V dalších dnech se děti vyzkoušely vedení různých
druhů loutek, společně jsme vytvářeli divadelní
kulisy a nakonec se velmi vydařilo divadelní
představení připravené staršími dětmi pro malé
kamarády. Děti si vybraly klasickou pohádku O
Červené Karkulce. Rozdělily si role, vyzkoušely, jak
která role komu “pasuje”, a po vypilování maličkostí
jsme mohli uvést malé diváky do hlediště.
Naše mateřská škola se zapojila do projektu
Program skutečně zdravá škola. Záměrem není jen
zdravé stravování, ale i seznamování s pěstováním,
chovem zvířat a jejich využitím nejen v kuchyni,
vhodnou přípravou jídla, hospodařením s
potravinami, apod.
S dětmi jsme měly v úmyslu začít od počátku s
prožitkem a připravit si jarní výsadbu. Jelikož byly
od 1.března všechny školy z Nařízení vlády
uzavřeny, poupravili jsme strategii. Semínka řeřichy
děti obdržely i s postupným návodem (co-jak-kdy),
aby si nakonec mohly v kruhu rodinném pochutnat
na zpestření stravy v podobě “bylinkového
posypu”.
Ještě v průběhu února jsme pomocí dotazníků
předaných rodičům zjišťovali, jaké mají děti
stravovací návyky a o co by měly ve školce v rámci
stravování zájem. Tyto informace využijeme při
úpravách jídelníčku. Naše paní kuchařka má v
období uzavření školy možnost intenzivněji
prostudovat, v čem tkví tajemství Zdravé školy a
absolvuje vzdělávání v rámci tohoto programu. A
mimo to shromažďuje nové recepty, zkouší
receptury a připravuje podklady pro změnu
jídelníčku a Školní kuchařku.
V období uzavření škol mají povinnost vzdělávání
děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ.
Škola se rozhodla, že pojme distanční výuku jako
možnost vzdělávání pro všechny naše děti. Paní
učitelky připravují na každé téma materiály, které
přispívají k rozvoji dětí a zároveň je podporují k
aktivitě. Každé z dětí obdrží počátkem týdne
informace s náměty a podněty k činnostem,
pracovní listy a případně i potřebný materiál k
tvoření. Pro starší děti jsou připraveny náročnější
aktivity, pro mladší je na úvaze rodičů i dětí
samotných, jakou náročnost si zvolí. Rodiče mají
možnost předávat vyhotovené materiály zpět do
MŠ (do schránky OÚ) nebo posílat foto a videa
přímo z akcí na uzavřenou facebookovou skupinu,
která je jen pro rodiny docházejících dětí do naší

9

školy. V průběhu týdne ještě posíláme na emaily
rodičů nové podněty pro zpestření dalších dní.
Případně touto formou předáváme informace
týkající se provozu školy.
Ani přerušení provozu nám nezabránilo
připravit pro rodiče setkání zaměřené na
Připravenost a zralost dětí při nástupu do ZŠ.
Jednalo se o první online setkání. Rodiče získali
informace, jakým způsobem mohou dítěti
pomoci v rozvoji před nástupem do ZŠ. Pro
některé tyto informace byly nové a podnětné,
pro jiné byly impulzem, že způsob a směr, jakým
podporují své dítě, je správný.
Počátkem dubna chystáme další online setkání
pro rodiče, tentokrát s tématem Logopedie
doma a hravě. Cílem tohoto setkání je seznámit
rodiče s tématem logopedie hravou formou,
která bude jejich děti bavit. Aneb jak motivovat
ke cvičení logopedie doma, co můžeme doma
hravě procvičovat a co nám (rodičům i dětem)
pomůže při denním cvičení a být přitom ještě v
dobré náladě. Tentokrát je toto setkání pro
všechny, kteří chtějí podpořit své dítě ve
výslovnosti, a tudíž i v komunikačních
schopnostech. Pro případné zájemce bude info.
k dispozici na webových stránkách školy:
www.ms-bukovno.cz
Škola se připravuje na obnovení provozu,
probíhá důkladný úklid. Připravujeme materiály
k distanční výuce, vytváříme pomůcky,
vzděláváme se, plánujeme a připravujeme
podklady pro zapojení školy do dalších projektů.
Čas letí a nám se krátí letošní školní rok. Což
znamená, že se předškoláci budou chystat k
zápisům do ZŠ a v naší škole se od září uvolní
místa pro další nové kamarády.
Nabízíme informace pro budoucí zájemce o
místo v naší mateřské škole:
Den otevřených dveří se letos
neuskuteční.
Přijímací řízení- Zápis do Mateřské školy
Bukovno –Líny, příspěvková organizace bude v
termínu od 6.5. do 12.5. 2021
Pro věkem předškolní děti je docházka povinná.
Dokumenty, které je třeba doručit:
Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání
Vyplněný a od lékaře potvrzený Evidenční list
dítěte
Vyplněné čestné prohlášení k očkování
(očkování se netýká dítěte,které plní povinné
předškolní vzdělávání)
Kopii očkovacího průkazu

Kopii rodného listu
Získání dokumentů č.1, č.2, č.3.:
jsou ke stažení na webových stránkách školy:
www.ms-bukovno.cz
po telefonické domluvě na tel.čísle 792 510 783 si
je osobně vyzvednout v MŠ
Podrobnější informace k Přijímacímu řízení
(Zápisu) jsou k dohledání na uvedených webových
stránkách školy, a stejně tak ve vývěsce obce a
mateřské školy.
Budeme se těšit na brzké shledání a pohodový
průběh školního roku.
Všem hodně zdraví přeje kolektiv mateřské školy.
Mgr. Renata Pažoutová
ředitelka školy

ČINNOSTI SPOLKŮ
CO
NOVÉHO
V
MYSLIVECKÉM SPOLKU ?
Letošní zima byla po
několika létech zase o
sněhu a nestačili jsme
doplňovat krmná zařízení.
Do krmelců a zásypů jsme
předložili celkem 60 q ječné
a pšeničné zadiny a
samozřejmě
jsme
předkládali k lizu sůl.
Mimochodem pro laickou
představu,
nyní
jsme
dokupovali 500 kg kamenné soli za cca 8000 Kč,
což nám vystačí zhruba na dva roky. Přes tuto
snahu o přikrmování jsme v zimním období
nacházeli mnoho uhynulých kusů. Nejvíce
smutných případů bylo na nebo v blízkosti
řepkových polí. Tato plodina je pro spárkatou zvěř
velice atraktivní, ale následkem větší konzumace
může u některých kusů docházet k celkové
otravě, slepotě, otoku mozku a následně zvíře
uhyne. Je zajímavé, že k velkým úhynům
docházelo před mnoha roky, když se na polích
začala objevovat řepka,tzv. dvounulka. V
posledních letech ale nedocházelo k masivním
úhynům. Letošní rok je výjimkou. Nevím, zda
nedošlo náhodou ke změně druhu řepky?
Bohužel, ještě jeden významný faktor vedl k
úhynu zejména srnčí, ale i zaječí zvěře. Jenom
mně volala policie ČR k osmi případům sražené
zvěře a mnohé poražené kusy nebyly ani hlášeny.
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Příčinou je ve většině případů bezohledná rychlá
jízda a také to, že zvěř k silnici lákají zbytky
cukrové řepy, která zbyla po hromadách
určených k odvozu do cukrovaru. Celkový odhad
uhynulé srnčí zvěře se pohybuje od 35 do 40
kusů.
Co nás čeká v nejbližší době je každoročně se
opakující sběr odpadu po příkopech a cestách v
rámci katastrů obcí v našem revíru. Každý rok
stejná písnička, lidé jsou nepoučitelní. Letošní
nadělení je přímo neuvěřitelné, doufám jen, že
členové našeho spolku budou mít dostatek
trpělivosti tuto velice nepříjemnou práci pro
přírodu stále vykonávat.
Významnou činností našeho mysliveckého
spolku je provozování střelnice v Močidlech.
Naplánovali jsme střelecké závody, které
tradičně zahajuje memoriál Bičíka a Bendy.
Bohužel již druhým rokem tento tradiční závod

nebudeme moci z důvodu vládních opatření
uskutečnit. Tato opatření se týkají celé řady
mysliveckých akcí, které jsou plánovány na jarní
měsíce. Neuskuteční se svod loveckých psů ani
některé zkoušky, přebor okresu ve střelbě na
loveckém kole atd.
Musím se ještě zmínit o stavu lesa. Mnozí z Vás
využíváte procházku v lese jako jednu z možných
povolených aktivit. Jistě jste si všimli šílené
proměny, která v důsledku kůrovcové kalamity a
následné těžby les postihla. V Línské stráni vznikly
obrovské odlesněné plochy, těží se na Dubovici, ve
Vlčí leči, v Černé rokli, v Zeleném dolíku ale
samozřejmě i všude jinde. Bude trvat několik let,
než se jizvy po těžbě zacelí, cesty srovnají a paseky
vysází. Chtěl bych apelovat na všechny návštěvníky
lesa, buďte ohleduplní zejména nyní, v jarních
měsících, kdy dochází ke zrození nového života. Les

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
pomohl při zajištění ledové plochy na
vodní ploše na návsi. Odklízel se sníh
pomocí obecního motorového koštěte
a na led se nastříkala voda, aby led
srovnala a vyhladila a pak se už jen počkalo, až mráz
připraví plochu pro bruslaře. Ti si pak užívali
sportovní aktivity na ledu do pozdních večerních
hodin.

je nyní plný nejen těžařů, ale i procházejících se
lidí a jejich psích miláčků. Mějte prosím své
kamarády na vodítku a nenechte je volně
pobíhat.
Doufáme, že koronavirus i díky pokročilému
očkování se podaří zastavit a bude možné
pořádat plánované závody na střelnici, tzn.
okresní přebory, parkur Zemědělské společnosti
Bukovno, Velkou cenu Bukovna a podzimní
parkurový závod Hubert. Že budeme moci
zorganizovat výroční členskou schůzi, výstavu a
hodnocení trofejí, uspořádat dětský den, prostě
vrátit se k normální činnosti spolku.
Všem Vám přeji hlavně zdraví a brzký návrat k
normálnímu životu.
Miroslav Vinš
myslivecký hospodář MS Bukovno Michalovice
VLASTENECKO – DOBROČINNÁ SDRUŽENÁ
OBEC BARÁČNÍKŮ
Baráčníci vám přejí krásné a zdravé
Velikonoce.

KALENDÁRIUM
Velikonoce
Termín Velikonoc je na první neděli po jarní
rovnodennosti (21.března) a zároveň po jarním
úplňku. Velikonoční neděle může být tedy
nejdříve 22.března a nejpozději 25.dubna.
Kristův příběh podle evangelií
Na jaře v roce 33n.l. se do Jeruzaléma jako
každoročně scházeli lidé z celé Judey, aby
oslavili svátek pesach, jímž uctívali
památku útěků svých židovských předků z
egyptského zajetí. Mezi poutníky byl i Ježíš
obklopený svými učedníky. Některým
lidem se líbilo jeho učení o milosrdenství a
odpouštění, slyšeli o zázracích, které
vykonal, a proto ho při průjezdu branou
vítali a v rukou drželi palmové ratolesti
jako symboly nadcházejícího svátku. Při
11

slavnostní večeři, jíž se kromě Ježíše
zúčastnilo jeho 12oblíbených učedníků,
jim Ježíš vyprávěl, co bude v nejbližších
hodinách následovat. Prohlásil, že to je

jejich poslední společná večeře, a řekl, že ho
zradí jeden z nich—Jidáš Iškariotský. Pak je
požádal, aby na jeho památku pokračovali i po
jeho smrti v hostinách, při nichž budou
konzumovat chléb a víno, které přirovnal ke
svému tělu a krvi. Nakonec podle starého
zvyku jako hostitel umyl svým učedníkům
nohy, aby je poučil o pokoře a zdůranil, že není
rozdíl mezi pánem a sluhou. Po večeři odešel
do Getsemanských zahrad, kde ho na základě
Jidášova udání zatkli římští vojáci a odvedli ho
do úřadu římského prefekta Piláta.
Ježíš byl odsouzen k smrti ukřižováním, což byl
obvyklý římský způsob trestu, a svůj kříž si
musel sám donést na návrší Golgota nad
Jeruzalémem. Procházel davem odpůrců a
utržil přitom mnoho ran, přížnivci se mu snažili
pomoci. Když Ježíš na kříži zemřel, uložily ho do
hrobu 3 ženy. Pilát nechal hrob zapečetit.
Obával se, že by Ježíšovi stoupenci jeho tělo
mohli ukrást a předstírat, že vstal z mrtvých,
jak se začalo mezi obyvateli Jeruzaléma
předvídat. Když následujícího dne, v neděli, k
hrobu přišly ženy, které chtěly mrtvého natřít
vonnými mastmi, jak bylo před pohřbem
obvyklé, k velkému překvapení jej našli
prázdný. Tehdy se jim zjevil anděl a řekl, že
Ježíše si vzal k sobě jeho otec Bůh.
Český lidový a církevní rok
Alena Vondrušková

ZAJÍMAVOSTI Z OBCÍ
Knihovna
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam
budem, tak zní známá pranostika, já k této
pranostice přidám, proč si za ty kamna nevzít
knihu.
Možná jste vášnivými čtenáři, možná jste si knížku
otevřeli po dlouhé době, v době koronavirové. Jaké
knížky čtete? Detektivky, dobrodružnou literaturu,
humorné povídky, historii, thriller, sci-fi nebo
kuchařky? Vedete ke knížkám i své děti? Hlavně
teď když jsou více na počítačích. Kupujete si knížky,
nebo půjčujete od známých či z knihovny?
V této části vás seznámíme s historii knihoven ve
světě, Čechách, v Mladé Boleslavi, a hlavně v našich
obcích.
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Dějiny knihoven a knihovnictví
Písmo vzniklo cca před 5 000 lety, slouží
k zaznamenávání myšlenek, a bylo hlavním
předpokladem pro vznik knihy. Psalo se na lýko,
dřevo, destičky, pergamen a na papír, který
vynalezla Čína, papír se také vyráběl ze starých
hadrů. Písařské náčiní se přizpůsobilo psací
látce: na destičky rydla, na pergamen a papír
pero – brko, na kámen se tesalo. Být písařem se
považovalo za velmi vážené zaměstnání. I písmo
prošlo vývojem nejprve to byly značky a
obrázky, poté uzlové písmo, piktografy což jsou
jednoduché obrázky podobné značkám.
Vývoj písma v ČR: v 15. st. se při Husově reformě
odstranily spřežky cz-č, v 16.st. převládal
švabach a frakturg (něm. písmo), 17. a 18. st.

úpadek písma, 19. st. nástup latinky, která
v podstatě beze změny trvá dosud.
Knihtisk: znamenal nejdůležitější objev v dějinách
lidstva, došlo k předávání a osvojování informací.
Vynálezcem knihtisku byl Jan Gutenberg (14001468) v roce 1453 sestrojil ruční licí zařízení na
odlévání jednotlivých písmen. V Českých zemích se
začalo tisknout v 2. pol. 15. st.

Knihovny: navštěvujeme, abychom se inspirovali
úspěchy či omyly druhých lidí, dozvěděli se více o
moudrosti a chybách lidského ducha, uhasili své
potřeby po vzdělání a poznání.
Knihovny jsou kulturními institucemi, které
vytvářejí zázemí pro sebevzdělání, nabízející
možnosti kvalitně využít volný čas, inspirující ke
kultivaci zájmů a poskytující rozsáhlé spektrum
jinde nedostupných informací.
První veřejná knihovna v Praze zahájila činnost 1.
července 1891 a navázala na činnost spolkových

knihoven.
„Veřejná
obecní
knihovna
královského hlavního města Prahy“ byla zřízena
vyhláškou městské rady jako knihovna určená
všem pražským občanům. Na počátku měla
3 370 knih, které byly využívány v půjčovně a
čítárně.
Knihovna Mladá Boleslav
Vzdělaní lidé, působící v našem městě a jeho
blízkém okolí již od 18. st. vlastnili své
knihovny, knížky si kupovali, odebírali noviny a
časopisy a půjčovali je svým známým. Bylo mezi
nimi mnoho kněží, profesorů, státních i
vrchnostenských úředníků, učitelů. Jedním
z cílů procesu národního obrození v českých
zemích se zcela logicky stala péče o český jazyk,
seznámení se s českou literaturou, divadlem,
dějinami a právě v tomto procesu sehrály
nezastupitelnou
roli
první
čtenářské
společnosti, z nichž se postupně vyvinuly české
knihovny.
Po roce 1848, plném revolučních událostí, si
však začaly rakouské úřady více všímat
vlasteneckých spolků, a tak Čtenářská jednota
byla v roce 1855 zrušena. V roce 1901 byla ve
městě otevřena čítárna, která byla na svou
dobu velmi dobře vybavena. Čtenáři měli
k dispozici 140 časopisů, mezi nimž sice
převládaly tituly politické, ale bylo zde i 45
časopisů
odborných.
Zájem
čtenářské
veřejnosti byl značný: za půl roku čítárnu
navštívilo 5 237 lidí, takže první knihovník mohl
být spokojen. Značný zájem veřejnosti přiměl
město k rozhodnutí zřídit v Mladé Boleslavi
vlastní knihovnu. Veřejná čítárna a knihovna
královského města Mladé Boleslavi zakotvila
v Chlapecké škole na Komenském náměstí.
Knihovní fondy se ovšem rozrostly, tak bylo
nutné uvažovat o novém místě. Příležitost se
nabídla v roce 1933, kdy se začala stavět
obchodní akademie a využily se tyto prostory.
Na sklonku 80. let se okres zabýval tématem
umístění knihovny, neboť dosavadní kapacita
nevyhovovala. Společným úsilím tedy knihovna
1994 zahájila činnost k tomuto účelu
postavené budově.
Ty tam jsou doby, kdy kupec F.L. Věk k sáčku
krupice či fazolí půjčil kupujícímu českou
knihu či časopis.
Karel Herčík Čtení o Mladé Boleslavi
Knihovny Bukovno a Líny
Bukovno
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knihy jak pro děti, tak dospělé. Práce knihovníka
neobsahuje pouze půjčování, každé tři měsíce se
musí připravit soubor, který se vrací zpět do MB,
překontrolovat došlé soubory a vše zapsat do
seznamu knih. Kolik si kdo půjčuje a opět vrací.
V knihovně jsou knihy pro děti a pro dospělé od
detektívek, po beletrie, naučné, sci-fi, kuchařky,
životopisy i historické romány. Kdo si rád přečte
pěknou knihu, měl by se do naší malé knihovny
přijít podívat a třeba si také knihy vypůjčit.
Otevření se vždy vyhlašuje místním rozhlasem,
jelikož je v této době vše omezeno, musíme se
přizpůsobit i v půjčování.
Udělat si čas na dobrou knihu by si měl najít
každý. A tak se těším na Vaši návštěvu“
knihovnice Blažena Jakubcová

V druhé polovině 19. st. se uvědomělejší občané
a mládež soustředili ve „Čtenářské besedě“, která
svým působením připravovala půdu pro založení
Sokolské jednoty. Ta byla založena v srpnu 1898.
V Bukovně byla založena Osvětová beseda –
kulturní organizace, která v socialistickém
Československu zajišťovala společenský a kulturní
život, vyvíjela osvětové politicko – výchovné
činnosti, pečovala o vzdělání a politické
uvědomění obyvatel. /v archívu v Ml. Boleslavi je
kniha zápisů Osvětové besedy 1946 – 1950/
Knihovna byla v bývalé škole a knihovníkem byl
pan J. Šelbický
„ Knihovnu jsem přebírala od pana Šelbického
před více jak 22 roky. Když se škola začala
přestavovat na byty, byly knížky přestěhovány na
obecní úřad. Knihovnu v té době navštěvovaly i
děti, které ještě četly, než se objevily počítače.
Stálí čtenáři z řad starších zůstali knihám stále
věrni. V roce 2016 knihovna začala pořádat Noc
s Andersenem, noci se vždy zúčastnilo 10-12 dětí,
pro které byl připraven bohatý program, a
večerní čtení pohádek na dobrou noc. Teď již
podruhé se noc nekonala kvůli Coroně. V dnešní
době je knihovna umístěna na novém obecním
úřadě. Vždy jednou za 14 dní ve středu je
knihovna otevřena v zimě od 16: 00 a v létě od
17:00 vždy na hodinu. Knihy zapůjčuje a jednou
za tři měsíce obnovuje knihovna Mladá Boleslav,
tak se k našim čtenářům dostanou i nově vydané
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Líny
Rok 1935 obecní knihovna čítá 321 svazků,
čtenářů bylo 22 a vypůjčených knih 219.
V prostorách, kde je nyní obecní garáž, byl obecní
domek, v kterém byla knihovna. Nejdříve se o
knihy staral pan Vele, poté paní Nováková
Milada přibližně v letech 1967 – 1970, /v archívu
města Mladá Boleslav je dokument: Zápis o
inspekci v MLK (místní lidová knihovna) v Línech,
konané dne 18.10.1967. Inspekce zjistila, že
v Línech není nadále dobrá situace v knihovně, že
knihy plesniví, a že je potřeba projednat na MNV
výměnu místnosti. Metodička soudružka
Halámková zjistila, že po knihovníku Velem chybí
některé tituly. Byla provedena revize zastaralé
literatury, opotřebené či poškozené vlhkem, a
bylo doporučeno větrat.
Po své mamince půjčovala knihy paní Bičíková.
Nezjistila jsem, kdy se knihovna z garáže
přestěhovala do bývalých prostor MNV (nynější
květinka), tam knihy půjčovala Míša Vinšová,
okolo roku 2005 ji vystřídaly holky Kašpárkovy
Eva a Šárka. „Knihovna měla registrovaných asi

20 čtenářů (mladí staří tak půl na půl), ale ve
skutečnosti jich tam chodilo asi jen 5.
Nejaktivnější čtenář byla paní Nováková. A
fungovalo to tak, že knihovna měla vlastní knížky,

a také každý měsíc paní z boleslavské
knihovny vozila nové knížky, které se točily
mezi
jednotlivými
obcemi
na
Mladoboleslavku. Knihovna byla otevřená
jednou za 14 dní.“

HISTORIE OBCÍ
Od tohoto dílu zpravodaje vás budeme postupně
seznamovat se zápisy druhé kroniky obce. Zápisy
prováděl pan Bohumil Dvorský. Od roku 1945 1955
Léta páně 1945
Země má krásná nejmilejší, dokud mám ještě
Tebe,
skřivánčí píseň dokud zní s hůr blankytného nebe,
dokud mi hory modravé na pozdrav z dálky kynou
mám útěchu, že touhy mé v Tvých loktech
nezahynou.
Odyssea českého národa končí……
Jaro roku 1945 nedalo na sebe dlouho čekat.
Přichvátalo již v březnu sluncem plného tepla a
jasu. V dubnu se již skřivánci rozezpívali nad
čerstvou brázdou. V máji byla již celá příroda
v plném květu.
Lidí se vzmáhal neklid….Tíseň a smutek padaly –
letos to jistě již skončí……V dálce od severu bylo
slyšet ve dne i v noci temné dunění dělových
výstřelů, odněkud z Kladska a směrem od
Drážďan stálé hučení trhavých bomb. Země se
chvěla a třásla. Válka rozpoutala svoji poslední
ničivou zběsilost.
A stromy kvetly. V zahrádkách rozkvetly již šeříky
a do večera rozsvěcely kaštany své bílé svíce. Na
poli pracovali zemědělci, takové krásné jaro už
dlouho nebylo.
Po obcích pochodují neurovnané a unavené
transporty mužů a žen a dětí z Polska. Co hledají,
že opustili svoji rodnou zemi? Muži hlavy
sklopené, ženy s utrápenými obličeji, děti
nevědomě chápající marnost počínání svých
rodičů.
Němci rychle nakládají a stěhují se. Zabíjejí vepře
a drůbež, hrnce sádla a jiné věci béřou si na
cestu. Kam oni? Nedoví se. Jen uniknout velkému
strachu před blížící se odplatou, neboť strach má
velké oči a nečisté svědomí ještě větší. Po
silnicích rachotí jejich napěchované, těžké
hospodářské vozy jako když zvoní umíráčkem.
Obec se tak snadno zbavuje svých samozvaných
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„národních hostů“ odněkud z rumunské
Beserábie a z Polska.
Sobota 5. května 1945
Bylo krátce po poledni…V mnohých rodinách,
kde právě poslouchali státní rozhlas, nastalo
veliké vzrušení. „Voláme na pomoc rozhlasu!
Němci střílí do českých lidí….“ Vesnice na
několik vteřin zpozorněla. Na ulicích nastává
živo. Lidé vybíhají před dvorky, srocují se,
rozumují, celí vzrušení a napjatí. Co dělat? Na
pomoc Praze ?
A tímto okamžikem začíná zlatá stověžatá
Praha, město měst, vypíjet svůj kalich hořkosti
až do dna. Hlavní ulice a náměstí odívají se
rychle v les státních červenobílých vlajek. A již je
slyšet nejdříve vzdálené, potom bližší a bližší
výstřely. Vlna lidských těl valí se směrem
k rozhlasové budově. Zde se již střílí naplno.
Lidé bojují a mnohdy jen s holí v ruce nebo se
zaťatými. Zbraní je málo, zatím jen ty které se
podařilo na ulicích odejmout vojákům německé
armády. Po ulicích dolů směrem od rozhlasu
k Václavskému náměstí teče malým potůčkem
čerstvá lidská krev – krev prvních bojovníků…….
Mnohé rodiny již oběd nedojedly….ulice i náves
jsou plny života. Vzrušení a dohady…nechybí
mnoho rad – moudrých i nemoudrých….
Někteří nadšenci organizují pomoc Praze. Avšak
to již okresní město Mladá Boleslav organizuje
za pomoci partyzánských jednotek z okolí Ledců
na Dobrovicku různé bojové a ochranné akce.
Do Prahy se nejelo - organizují se čety na
utvoření vojenských hlídek kolem vesnice. Na
některých domech se nesměle objevily státní
vlajky…. Nadšení pro revoluci se mnohde chápe
rozdílně .…. Zatímco hlídky složené převážně
z dělnických řad chápou poctivě své poslání –
někteří „bojovníci“ nosí nažehlené uniformy a
bojují u půllitru piva v hospodě… Zde se však
boj nevyhrává.
První noc revolučních dnů …Nebojuje se, ale
také nespí, všechno je ve střehu. Kolem vesnice
jsou z nadšených dobrovolníků rozestavěny

hlídky, ozbrojené kulovnicemi a loveckými
puškami. Okrajové vjezdy do vesnice jsou
chráněny záseky. Jsou to zátarasy ze silných
borových kmenů. Stojí na hlavní silnici před čp.
49 a dvě na dolením konci vesnice a před čp. 114
a 133 na zadní části vesnice. Vesnice je tak
chráněna před vpádem vozové jednotky směrem
od Lín a Mladé Boleslavě. Za obcí mezi poli jsou
zachycovány první prchající Němci pod rouškou
noci – civilisté i vojáci.
Neděle 6. května 1945
Den se probouzí z neklidné a nejisté noci…Kdo
vůbec spal? Hlídky se činí, zatýkají prchající
Němce, odzbrojují je. Řídí se příkazy z okresního
města Mladé Boleslavě, kde je u moci již ilegální
místní a okresní revoluční národní výbor. Němci
pádí přes pole i lesy a lidé jim úmyslně ukazují
opačným směrem. – Němcům je jedno kam
utíkají, jen když to je tam, kde nejdou Rusové,
ale Američané. Všude v okolí je podobný obraz,
- prchající armáda Němců, prchající civilisté, mnohé přestřelky, mnohé nedorozumění. Škoda
jen, že někteří občané nemyslejí na boj – ale na
vlastní obohacení. Tak se některé skupiny
specializují na to, jak hodně získat od prchajících
Němců – Inu válka lidí mění, z mnohých se
stávají
šelmy.
Po probdělé noci nastává mlhavé deštivé ráno.
Praha se připravuje pro další boj. V celém městě
se staví barikády. Ověnčili je hesly „In pasaran –
neprojdou“. Pražská předměstí trpí brutálními a
surovými nájezdy esesáckých hord. Pálí domy,
vraždí lidi i děti ve sklepích. Ve večerních
hodinách je okolí Prahy zahaleno v rudou zář
ohně. Hoří Pankrác, Nusle Krč, Libeň,….
Pondělí 7. května 1945
Prší - prší - prší již druhý den. Boj roste. Praha
volá o pomoc. Zatím na vesnici se situace mnoho
nemění. Němci šíleni prchají. Státní vlajky se sem
tam někde nejistě, obezřele objeví a zatřepají na
domech, ale brzy zase ztrácejí a mnohdy zoufale
ukrývají.
Úterý 8. května 1945
Prší i další den. Na vesnici se mnoho nezměnilo.
Němci stále prchají. Mnohý se z toho má ovšem
dobře – neboť co na tom, že Praha zoufale
bojuje, co na tom, že v okolí Dobrovice, Debři,
Čisté teče krev českých bojovníků. Mnohé lidi
láká čestný boj – druhé zase bohaté zásoby
prchajících německých nadlidí. Další skupina si
hraje na osvoboditele – ale po starém systému.
Ty poslouchej – já budu vládnout. Nechápou
dosah a význam této národní revoluce. A tak
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zatím co jedni si přejí vroucně příchod
rudoarmějců – ostatní šilhají po Američanech.
Praha se brání ještě zoufaleji – ale střelivo
dochází a únava je stále větší a větší. A Němci se
mstí, boj na barikádách zuří. Mnohé barikády
jsou dobyty. Němci bombardují Prahu. Rozhlas
volá o pomoc, ohně se rozrůstají. Památný
pražský hrad je zahalen kouře. Pálí se zde
doklady. Němci prchají ze svých pozic.
V sousední obci Čistá rozrůstá se smutná tragédie
– Němci surově pobili pět mužů v malém lesíku
za vesnicí, mezi nimi jsou i dva rodáci z Bukovna.
V další sousední obci v Debři jsou také nové oběti
na lidských životech.
Středa 9. května 1945
Den vítězství!!!!!!! Slavná Rudá armáda vstoupila
v časných ranních hodinách do Prahy. Tanky
maršála sovětského svazu Rybalkova přihnaly se
od Berlína jako blesk a osvobodily Prahu. Byl již
čas
Po několika deštivých dnech nastává opět
slunečno. V časných ranních hodinách hlásil
radostně rozhlas vzrušující a zároveň uklidňující
zprávu: Slavná Rudá armáda vstoupila do Prahy.
…Pod dojmem těchto slov se ihned uleví. Vesnice
je opět ve varu, ale je to již radostnější, veselejší
– nastává opět život beze strachu. Odstraňují se
zátarasy, vyvěšují vlajky. Vesnice čeká příchod
Rudé armády.
A zatím co Praha po několika bolestných dnech
radostně a upřímně vítá svoje osvoboditelé –
prožívá okresní město Mladá Boleslav
nejsmutnější den. Němci bombardují město.
Krátce před devátou hodinou dopolední – kdy
celé město radostně očekává příchod ruských
vojáků – objeví se na obloze letadla. Lidé je jim
radostně vzhlíží vstříc v do mění, že jsou to
letouny osvoboditelů. Neběží do krytu, ale
radostně mávají. Avšak hrůza jímá kde koho.
Z letadel padají bomby, a než se lidé vzpamatují,
zasypávají smrtící zbraně město, železnici,
továrnu na auta, obytné domy, mosty a lidé
stojící v hrůze na ulici. Okolo železniční tratě
vytvořili se hluboké krátery. Poslední útok – ale
hrozný útok. Na ulicích zůstávají mrtví. Muži,
ženy, děti. – ještě s úsměvem na tvářích – snad
mnozí ani nepochopili, co se děje. A Němci
zasypávají zlobně město bombami. Smrt! Smrt!
Smrt! Poslední, ale o nejhroznější. Vyžádala si 45
obětí na lidských životech.
Čtvrtek 10. května 1945
Den vstupu Rudé armády do naší vesnice!!!
Kolem třetí hodiny odpolední přijeli na autech a

později na tancích do naší vesnice první příslušníci
slavné sovětské armády. Utábořili se ve středu vsi
a hned se spřátelili s občany… to bylo radosti
k neuvěření. Pozdě v noci bylo veselo a živo. Hned
odpoledne uvítal naše osvoboditele v jejich
mateřštině náš rodák pan J. Mokrý mistr kolářský.
Ráno však zůstala ve vesnici jen část vojáků, kteří
se utábořili v lesích pod obcí v zemljankách, které
si vystavěli v lese „ve stránce“ a v lese na prvním
kluku. Auta i tanky odjeli. Naši osvoboditelé přijeli
do naší obce od Katusic, škoda jen že si žádný
občan nezapamatoval jméno útvaru, jejich velitele
a poslání. I tak zůstávají tyto okamžiky
nezapomenutelnou vzpomínku. Je jen škoda, - a
neslouží ke cti některým občanům – že si později
z tohoto přátelství učinili obchod, placený špatnou
po domácku vyrobenou lihovinou.
A život se vrací pomalu do normálních kolejí
Zatímco Praha se pomalu vzpamatovávala
z prožitých utrpení a uvítala 10. května vládu
republiky československé, v čele
jejího předsedy Zdenka Fierlingera a
místopředsedy Klementa Gottwalda
a 16. května pak bouřlivě uvítala
svého presidenta Eduarda Beneše
s chotí – pracovalo se na vesnici již
zcela normálním životem. Zemědělci
na celý den vyjížděli na pole,
průmysloví dělníci roztáčeli kola
svých závodů, všude se debatovalo o
novém poválečném životě, jak bude
lepší, radostnější a bohatší.
Pomalu se začlo mluvit i o
dosídlování pohraničních území. A
zakrátko již se stěhovaly rodiny
zemědělských dělníků i ostatních do

nových domovů. Někteří mladí muži odcházeli
do nově vytvořené československé armády.
Vesnice
počala
pociťovat
nedostatek
pracovníků, v hlavním zemědělském oboru.
Rozvinul se život politický, veřejný, kulturní. A
tak zatímco mnohé okolní obce těžce utrpěly
posledními válečnými událostmi, zde se život
nezastavil – a na válku se již jen nerado
vzpomínalo… vždyť člověk je již od přírody
takový, že spíše vzpomíná dobrého než
zlého….Ale válka, ta by měla v každém zanechat
kus odvahy do boje proti těm, kteří sotvaže
jedna válka skončila, osnují již válku
druhou…..Většina lidí na světě si jistě přeje
jenom mír. Mír hluboký trvalý a věcný! Zvláště
tam, kde válka zanechala vzpomínky, na které
se do smrti nezapomíná.
Nuže – do nového života přejeme si všichni
hodně štěstí, lásky a odvahy a nadšení pro
budování naší vesnice a celé naši vlasti !!!!

Výpis
z kroniky rok 1945 Leden-květen
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Poslední bomby
9.května 1945 byl krásný jarní den. Mladá Boleslav
byla plná ustupujících německých vojáků a také
civilistů, kteří prchali z dosahu sovětských vojsk do
zajetí Američanů. Krátce před 10hodinou
dopolední se nad městem objevila skupina letadel,
lidé na ně mávali. Najednou začaly padat bomby.
Desítky domů byly zničeny, obětmi náletu se stalo
asi 135-150 místních obyvatel, nezjištěný počet
mrtvých Němců. Jeden autobus plný uprchlíků byl
doslova zdemolován přímým zásahem na Ptácké
ulici. Nebyl to jediný nálet v okolí. Letecké pumy

padaly na Mělník, Dubou, bombardována byla
silnice z Boleslavi do Benátek n. Jizerou. Všeobecně
se soudilo, že nálet na město provedla německá
letadla. V roce 1991 bylo zveřejněno stanovisko
Vojenského historického ústavu v Praze, ve kterém
se uvádí, že nálet na Mladou Boleslav i jiná města
9.5.1945 provedla sovětská letadla. Záhadou
zůstává proč byl nálet podniknut v době, kd byl
uzavřen mír a když se již Němci, s malými
výjimkami, nebránili. Poslední bomby tak v Mladé
Boleslavi napsaly smutný epilog do dějin města.
Radost z konce války tak byla v Mladé Boleslavi
zkalená.
Čtení o Mladé Boleslavi
Karel Herčík

PLÁN AKCÍ


30. dubna čarodějnice



8. května svátek matek



26. června letní kino



cyklojízda starosty obce

O podrobnostech vás budeme včas informovat prostřednictvím rozhlasu a vývěsek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Eliška Bahníková
Jaroslav Janečko
Vašíčková Jiřina

Bukovno
Bukovno
Bukovno

75 LET
Jiří Korselt
Niková Miluše

Líny
Bukovno

80 LET
Bohuslav Zikmund

Bukovno

90 LET
Vlasta Fidlerová

Bukovno

Zástupci obce občanům předávají gratulaci k jejich
životnímu jubileu.

NOVÍ OBČÁNCI
Daniela Hambálková
Štěpán Šťástka

Líny
Líny

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Ladislav Španko

Bukovno

Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.
Tento zpravodaj vydal obecní úřad v Bukovně
Příští číslo vyjde v červenci 2021. 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
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