BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 4/8
říjen —prosinec 2021

Držíte v rukách poslední číslo našeho čtvrtletníku roku 2021, v každém čísle jste se dozvěděli, co nového
v obcích a o činnosti zastupitelů. Bohužel nemoc covid – 19 nás stále omezuje v aktivitách, které snad každý
člověk potřebuje, a to je scházení s ostatními. Proto rubrika kulturní, společenské a sportovní akce byla
většinou poloprázdná a akce, které byly tradiční, jsme museli zrušit, již víme, že lednové plesy se konat
nebudou, a co bude dál, je ve hvězdách. Dále se na stránkách zpravodaje představují spolky, dozvěděli jste se, i
jak si hrají a vzdělávají se děti v mateřské škole, a měli jste možnost si počíst i o tom, jak se žilo našim předkům
z výpisu z kroniky. S rokem 2021 se už pomalu loučíme a očekáváme rok nový, co nám přinese? Hlavně ať jsme
zdraví, ohleduplní k lidem a okolí a neopouští nás veselá mysl.
HODNĚ ŠTĚSTÍ V ROCE 2022

STAROSTOVO SLOVO
Milí spoluobčané,
Rok 2021 se blíží ke svému konci a mne nezbývá než se s ním rozloučit malou bilancí.
Věřím, že jste v rodinách prožili poklidné vánoční svátky a i nějaký dárek pod stromečkem našli a že i tento
rok prožitý s coronavirem nebyl až tak špatný, byť se vše zdražilo a ceny i nadále stoupají.
Po třech letech jsme dokončili všechny etapy chodníků a já jsem opravdu rád, že už je to za námi a že nám
budou dlouho sloužit. Obec tím změnila svou tvář k lepšímu. Rozsvítili jsme nejen vánoční strom, ale i téměř
celé Bukovno novým led osvětlením, nechali vysázet javorovou alej a připravili nespočet projektů na příští
roky, které zkvalitní život v našich obcích. Jako je například chodník Bukovno – Líny, lanový park na stráni
vedoucí do močidel, oprava kalu na návsi – ta proběhne už na jaře příštího roku. Obec převezme do
vlastnictví kostel sv. Jana Nepomuckého, abychom se sami postarali o dominantu naší obce. A nemohu
zapomenout i na novou budovu hasičárny, na kterou stále sháníme finance.
Tím bych chtěl poděkovat hasičům, kteří nám významně pomáhali při budování osvětlení, odstranění
starých telefonních sloupů a samozřejmě i se spoustou akcí, které zde za tento rok proběhly. Též musím

1

poděkovat i všem ostatním, kteří nám roky pomáhají s chodem obce, ať to jsou ženy z Tornáda či baráčníci
nebo myslivci. Všichni společně si zde tvoříme náš život v obou obcích. Poděkovat také musím i všem
zaměstnancům obce za jejich práci, zastupitelům a vám všem, kteří nám pomáháte.
Do nového roku vám všem přeji zdraví, pohodu a lásku. Čeká nás těžký rok, tak i štěstí.
Váš starosta Petr Holman

NĚCO K ODPADU
V roce 2021 obec Bukovno vynaložila za svoz veškerého odpadu 1 315 685,-.
Občané za svoz komunálního odpadu zaplatili
475 500,Za tříděny odpad jsme získali od Ekokomu odměnu
178 560,Z čehož vyplívá, že náklady obce jsou
661 625.To znamená, že obec přispívá na každého občana částkou
800,Od 1. 1. 2022 platí nová vyhláška, která stanovuje výši místního poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši
800,- na poplatníka (ze současných 600,-). Cena za pytel Compag se se navyšuje z 50,- na 70,-. Známky na
popelnice budou k prodeji od ledna 2022. Na známku z roku 2021 vám bude popelnice vyvezena do konce
ledna.
Dále se mění frekvence svozu směsného odpadu: zimní období říjen – duben →jednou týdně v úterý, letní
období květen – září →jednou za čtrnáct dní.
Svoz velkoobjemového odpadu – kontejner bude umístěn v areálu bioskládky v Bukovně. Bude k dispozici
v provozní době bioskládky, a odpad bude vážen a evidován. Tato služba bude určena pro poplatníky
komunálního odpadu.
Kontejnery na tříděný odpad – každý kontejner má svůj řád a je určený pro daný odpad. Je tedy nutné třídit,
sešlapávat plasty, krabice. A hlavně udržovat pořádek a nevhazovat odpad komunální.
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Frekvence svozu tříděného odpadu: plasty →každé pondělí,
papír →každý čtvrtek
sklo→ liché pátky
tetrapack→ každé druhé pondělí v měsíci
Kontejnery na textil: jsme nechali odvézt, nebyly vždy využívány k danému účelu (nebyly to popelnice na
staré hadry). Proto vás žádáme, neodkládejte pytle s oblečením u kontejnerů a využijte služeb např.
organizace Naděje Mladá Boleslav.
Případní hříšníci, kteří si dovolí nedodržovat pravidla, budou pokutováni.
Do příštích let obec zvažuje změnu s nakládáním s odpady. Bude zaměřena více na třídění, protože tím
přispíváme k ochraně životního prostředí.
„Třídění má smysl!“

INFORMACE PRO OBČANY


Hlášení místního rozhlasu: zkvalitnili jsme služby ve zprostředkování informací občanů pomocí
mobilní aplikace. Máte možnost získávat hlášení prostřednictvím mobilních telefonů: je nutné
nainstalovat si aplikaci Rozana, zaregistrovat se a poté si budete moci poslechnout hlášení, které
bude v aplikaci uloženo po aktuální dobu, tato aplikace bude i na webových stránkách obce.



Společnost vodovody a kanalizace Mladá Boleslav oznamuje změnu ceny vodného a stočného.
Od 1. ledna 2022 je stanovena cena vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele.



Ceny v Kč/m3

bez DPH

vč. 10% DPH

Voda pitná

52,13

57,34

Voda odkanalizovaná

45,74

50,31

celkem

97,87

107,65

Na obecním úřadě jsou stále k prodeji stolní kalendaře na rok 2022.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Posvícení – zrušeno
Předvánoční setkání v Línech – zrušeno
Zlatá neděle – zrušeno
Výlov rybníka
18. prosince se konal výlov rybníka, už týden před
samotným výlovem probíhaly přípravy.
A ve 14 hodin to začalo, bylo vyloveno šedesát ryb,
dvacet se vrátilo zpátky, aby dorostly. Čtyřicet jich
„doplulo“ na váš štědrovečerní stůl. Výlov patří mezi
sledované akce, se zájmem ho pozorovaly i děti, je
dobře, že sledují práci dospělých, některé svou
horlivostí málem skončily v kádích.
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Obchůzka Mikuláše, čerta a anděla

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Letošní podzim byl velmi vstřícný, co se týká počasí i
plodů. S dětmi jsme si tento čas opravdu užili.
Nové děti, které k nám od září nastoupily, se velmi
dobře zadaptovaly a my jsme tak společně mohli
podnikat naplánované a připravené podzimní aktivity.
Jen namátkou - dopolední akce “Hýbejte se s
Teribearem”, divadelní představení “Houbová
pohádka”, “Jak koťátko zapomnělo mňoukat”,
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dopolední akce - Oslava Dne stromů atd.
Pro rodiče jsme v rámci projektu OPVV a EU
“Poznáváme svět kolem nás” společně s
odborníky připravili setkání zaměřené na
Cílenou přípravu předškoláků a setkání na
téma Neškrábej jako kocour.
Se staršími dětmi jsme se v rámci téhož
projektu vypravili do Dobrovice prožít si
projektový den mimo školu s tématem
“Příroda kolem nás aneb Stromy jako domy”.
Stejně jako každý rok i letos se všichni těšíme
na vánoční čas a postupně s dětmi
připravujeme dárky a překvapení pro
nejbližší. Tentokrát jsme tvořili kapří přání a
kalendář na celý příští rok. S vytvářením jsme
započali už v podzimních měsících. Děti
výtvarně dotvářely “kalendářní listy”
jednotlivých měsíců dle svých možností a
schopností. Proto také každý kalendář je
naprostým originálem. Děti, které z důvodu nemoci
nemají dotvořené všechny měsíce, je mohou
společně v rodinném kruhu a ve volné chvilce v
průběhu roku ještě doplnit a dotvořit dle svých
nápadů.

škola přerušený provoz. Na všechny se budeme
těšit 3. 1. 2022.
Fotografie z činností jsou k dispozici na
webových
stránkách
školy
(www.msbukovno.cz).
Ráda bych za celý kolektiv mateřské školy
popřála všem mnoho štěstí, zdraví a pohodový
nadcházející nový rok.
Mgr. Renata Pažoutová, ředitelka školy

Vzácný host (Jaroslav Wykrent)
Přišly zase po roce....
Kdo?
No přece Vánoce! Po jehličí zelené, po cukroví
pečené.
S kmotrem kaprem ve vaně,....
Těšili jste se na ně?
A očekávaný měsíc plný tajemství a překvapení je
tu. Měli jsme možnost se postupně seznamovat
se zvyky a tradicemi. Navštívila nás svatá Barbora,
která dětem přiblížila důvod své návštěvy. Po
rozhovoru s dětmi a zazpíváním písničky byly děti
obdarovány jablíčkem a perníčkem.
V dalším dnu k nám zavítala nebeská návštěva,
tentokrát anděl v doprovodu čertice. Děti byly
velmi překvapené, když zjistily, co vše má čertice
zapsáno v čertovské knize.
A posledním překvapením pro děti byla nadílka.
Společně jsme rozbalovali jeden dárek za druhým a
seznamovali se s hračkami i pomůckami k
činnostem a ke vzdělávání ve všemožných
oblastech. Nelze říci, co z dárků způsobilo největší
radost. Dovolím si ale odhadnout, že nejvíce
využívaná je velká dřevěná Polikarpova stavebnice,
která je natolik variabilní, že se z ní dají stavět
mobilní dopravní prostředky i hrady a opevnění.
Velkou radost nám také udělal štědrý dar od SDH
Bukovno, za který jsme pořídili mobilní dřevěný
sušák na boty, s kapacitou úložného prostoru pro
všechny dětí i paní učitelky.
Předvánoční pohodu jsme si s dětmi užívali do 23.
12. 2021. Od 27. 12. - 31. 12. 2021 má mateřská
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ČINNOSTI SPOLKŮ
Sbor dobrovolných hasičů

MS Michalovice-Bukovno
V posledním čtvrtletí tohoto roku jsme stihli pořádat
poslední letošní střelecké závody v Močidlech.
Nejoblíbenější mezi střelci a lovci je parkur, tam náš
Hubert přivítal rekordních 47 střelců. Závod byl do
poslední chvíle napínavý, a to hlavně v souboji o 2 až
6 místo. Jednoznačným vítězem ve střelbě ale byl od
počátku pan Koloc, který z 50ti terčů střelil 47. Boj o
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další místa nakonec vyhrál M. Vinš nad L. Jírou, kteří
shodně střelili 43 terčů. Přišlo i mnoho diváků. Po
celém dnů střílení jednomu vyschne a vyhládne a o
občerstvení se nám jako vždy postarali naši oblíbení
Šelbičtí.
S koncem října se ochladilo, a tak přikrmování je už u
nás na pořadu dne. Krmná sůl - neboli liz - je nutné
mít na místě celoročně. Dodáváme tím zvěři

minerály a pomáháme jim i s přečkáním zimy. Pro
krmení srnčí zvěře používáme ječmen a v době
strádání můžeme přikrmovat mrkví, řepou nebo
jablky a kukuřicí. Letos se nám podařilo
vypěstovat opravdu výstavní na našem
kukuřičném políčku u hájovny. Kukuřici a jablka
mají nejraději prasata. Z políčka bereme i
kukuřičné klasy pro přikrmování bažantů v
bažantnici. Bažantům nakupujeme tzv. béžetku a
přikrmujeme pšenicí a sekanými kopřivami. S
prvním sněhem předkládáme do krmelců i seno, a
kdo byl pilný, i letninu. Prosíme všechny, kdo
chtějí do krmelců přinést něco na zub, nenoste
chleba nebo rohlíky!
S podzimem také startují společné hony. Náš
myslivecký spolek pořádá ke konci roku 3
společné hony. První v okolí Jizery a skládek
Michalovice a Dalovice. V letošním roce jsme zde
ulovili prase, lišku a 5 divokých bažantích
kohoutů.
Druhý hon se u nás vždy koná první prosincovou
sobotu. Počátek i konec byl letos v Línech v
klubovně. Během dopolední jsme se pokusili o
naháňku na prasata po línských stráních. Zde byla

střelena 1 liška a 3 zajíci. K nim pak na výřadu
přibylo 120 kohoutů a 85 bažantích slepic.
Třetí hon se teprve chystá. Letos se bude se konat
30. 12. 2021. Budeme se pohybovat na Dole
kolem hájovny, Dubovice a v okolí voliéry.
S plesem je to podobné jako v letošním roce. Ples
byl v plánu na 15. ledna, ale současné vládní
covidové restrikce a růst nové varianty omicron
nedovolují společenské akce, a tak z plesu zase
bohužel sejde.
Budeme si přát, aby nikdo z našich blízkých a
známých nebyl touto virovou nemocí postižen a
abychom se ve zdraví mohli zase sejít třeba v
jarních měsících u prvních střeleckých akcí. A za
všechny naše domácí i ta lesní zvířata si budu přát,
aby lidé omezili ohňostroje a dělobuchy, které je
děsí a způsobují každý rok našim mazlíčkům
trauma.
Chceme všem našim spoluobčanům, kamarádům,
přátelům popřát do nového roku 2022 být
pozitivní nejen v myšlení.
Buďte zdrávi
Ing. Eva Škořepová

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků
Baráčnící Vám přejí hodně štěstí a zdraví do nového roku.
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ZAJÍMAVOSTI
Cukr
Pamatujete si na pohádku „ O
veliké řepě?“ ne pohádku
vám vyprávět nebudeme, ale
podíváme se na pěstování
cukrovky:
historii
i
současnost.
Cukr se vyráběl již ve
středověku z cukrové třtiny.
Vedle cukru ze třtiny se
pokoušel člověk těžit šťávu i
z jiných rostlin. Tradice
pěstování cukrovky a výroba cukru trvá v české
republice přes 200 let. „bílé zlato“ jak byla cukrovka
po první světové válce nazývána, patří k důležitým
úsekům zemědělské a potravinářské výroby.

Historie kostky cukru
První kostka cukru na světě vznikla v Dačicích na jihu
Čech. Když se žena tamního ředitele rafinerie cukru
Jacoba Christopha Rada řízla při krájení tehdy
obvyklé cukrové homole, na poranění reagovala
slovy: „Jacob, mach damit etwas, du bist doch
Direktor!“ Jacob Christoph Rad s tím skutečně něco
udělal a roku 1841 tak spatřila světlo světa kostka
cukru. V roce 1843 získal Rad na svůj vynález c. k.
patent a na trhu se mohly objevit první kostky cukru.
Cukrovar Čejetičky
Původně měl být postaven v Debři, ale tam
požadovali neúměrně vysokou cenu za pozemky, a
tak na návrh starosty Dr. K. Matuše bylo rozhodnuto,
že spolkový rolnický cukrovat bude postaven
v Čejetičkách. První kampaň začala 10. prosince
1871, ročně se zpracovávalo až 530 000 q řepy. Bílé
zboží (rafinerie) začal však cukrovar vyrábět až od
roku 1934. Po více než 120 letech však komín
cukrovaru
přestal
dýmat.
V
důsledku
restrukturalizace výroby zanikly postupně všechny
cukrovary na Boleslavsku s výjimkou Dobrovice.
Cukrovar Dobrovice
Tereos TTD Cukr Česká republika
Jsme největším výrobcem cukru a lihu v České
republice. Ročně v našich dvou cukrovarech a
čtyřech lihovarech vyrobíme až 370 000 tun bílého
krystalického cukru a 1 400 000 hektolitrů lihu, ať už
pitného nebo bezvodého. Vyrábíme také pelety –
krmivo pro hospodářská zvířata – a lihovarnické
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výpalky a vápennou šámu jako hnojiva, která se vrací
zpět na pole.
Historie společnosti sahá až do roku 1831, kdy kníže
Karel Anselm Thurn-Taxis nechal přebudovat zámek
v Dobrovici na cukrovar. Cukr se v Dobrovici od té
doby vyrábí nepřetržitě, což je evropský unikát. Od
roku 1992 Tourisme dentaire je společnost v rukou
francouzského kapitálu (dnešní skupina Tereos) a
navazuje na to nejlepší
z bohaté české
cukrovarnické tradice.
Jedinou základní surovinou pro naši produkci je
cukrová řepa. Pěstuje ji pro nás více než 550
pěstitelů na ploše téměř 37 000 hektarů. Průměrný
výnos, který dosahuje 80 tun cukrové řepy z jednoho
hektaru, řadí naše pěstitele na úroveň těch
nejvyspělejších cukrovarnických zemí v Evropě.
Zemědělská společnost Bukovno
Je jedním z deseti největších dodavatelů cukrové
řepy pro cukrovar Dobrovice. Ročně vypěstuje
20 000 tun řepy. A kdybychom dali dohromady
hodiny na sklizeň řepy, bylo by to jeden a půl dne,
samozřejmě se sklízí postupně, tak 20 hektarů
denně, nechává se na poli a postupně se odváží do
cukrovaru.
Cukrovka se vysévá do sponu 45 X 20 cm, speciálními
sečkami. Po dobu vegetace se stříká proti houbovým
chorobám a proti plevelům to je tak 5 – 7 zásahů za
vegetaci. Chrást zůstává rozmetán na poli, tím vzniká
problém, že semena z vykvetlé řepy (vykvetlíků)
zůstávají na poli a vyrostou další rok. Ideální je,
pokud má bulva cukrovky 1 kg, z jedné tuny cukrovky
je 130 kg cukru. Výnos z jednoho hektaru je 500
metráků řepy. Díky technologií pěstování a využití
mechanizace jsou menší ztráty, větší výnosy a
zkrátila se doba skladování.
Osivo cukrovky se šlechtí a tím se dosahuje větších
výnosů. V šlechtitelské stanici v Semčicích v minulých

letech vyšlechtili odrůdu Dobrovická A, která se
používá dodnes i v zahraničí.
Historie pěstování a sklizeň cukrovky v Bukovně v 80
letech: cukrovka se dvakrát za vegetaci okopávala a
jednotila – I. a II. okopávka. Na tuto práci se
najímaly brigádnice, a do Bukovna jezdily i Slovenky.
Chrást se ořezával na poli a poté se cukrovka
sklízela, odvážela se k nádraží a poté do cukrovaru.
S odvozem cukrovky pomáhali i vojáci. V minulých
letech bylo potřeba tak 19 lidí na sklizeň, dnes to
s mechanizací zvládnou 2 zaměstnanci.
Informace o ZS poskytl ing. Jan Bartoš

Ingredience:
800 g polohrubé mouky
160 g cukru krupice
200 g másla
3 ks vajec
1 l mléka
1 kostka droždí

Postup
Mouku prosejeme do mísy a přidáme cukr a sůl.
Promícháme a do důlku rozdrobíme droždí a
zalijeme vlažným mlékem. Když droždí vzejde,
přidáme rozpuštěné máslo a vejce a propracujeme
vařečkou těsto. Těsto hněteme tak dlouho, dokud
se nelepí na mísu. Poté těsto lehce poprášíme
moukou, přikryjeme utěrkou a dáme na teplé místo
vykynout. Po vykynutí těsto vyklopíme na
pomoučený
vál,
ukrajujeme
dílky,
které
rozmáčkneme a plníme nádivkou. Zabalíme a
vytvarujeme bochánek. Pečeme ve vyhřáté troubě
dozlatova a po vytažení z trouby ihned potíráme
rozpuštěným máslem. Náplň: bulvu cukrové řepy
omyjeme, oloupeme a dáme v celku vařit. Po
uvaření nastrouháme a osmažíme. Mák umeleme a
povaříme s mlékem. Osmaženou řepu s mícháme s
Když se vrátíme k pohádce, babička určitě všem povařeným mákem.
upekla Řepánky
Recept:
Typ na výlet: navštivte muzeum cukrovarnictví,
Je to tradiční pochutina z cukrové řepy, pochází z lihovarnictví a řepařství v Dobrovicích
oblastí, kde se řepa pěstuje a zpracovává.

HISTORIE OBCÍ
Kronika 1946 kulturní život
Místní národní výbor v činnosti
Mezi další činnosti, kterými se zabýval místní národní
výbor, byla hlavně otázka zemědělství a to především
po stránce dvouletého plánu rozvoje a stabilisace
zemědělství, vyhlášeného vládou pro roky 1946 –
1947, různými místními poměry, běžnými pracemi,
jako opravy cest a podobně. Závažným motivem
práce nového národního výboru bylo také zjišťování
autora dopisu, ‘který v době okupace napsal
německému gestapu o tom, že mnozí občané vesnice
tajně melou obilí na mouku a šrot. Tentokrát prý
nastalo v obci zděšení a lidé ukrývali pytle s moukou
a se šrotem v polích a lesích. Autor byl zjišťován za
pomoci grafologa Flanderky z Prahy, který sice po
delší době a různých vytáčkách autora nenašel,
ačkoliv měl k dispozici podpisy občanů snad celé
vesnice, ale zato vytahal na obci mnoho potravin i
peněz, v tomto roce ještě vzácných, neboť byl ještě
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zaveden lístkový systém.
Z dalších akcí národního výboru jmenujeme konání
několika veřejných sbírek, z nichž sbírka na postižené
Slezsko vynesla celkem Kč 4 895,- sběr knih pro
pohraničí, sbírka šatstva pro horníky, sbírka na léčení
dětí s TBC, která vynesla 3 065,- Kč.
Z oboru výstavby byl v letošním roce za pomoci
občanů vybudován místní rozhlas za cenu 70 000 Kč,
ale již po jeho vyzkoušení bylo znát, že jeho možnosti
jsou pro obec nedostačující, neboť pět reproduktorů
umístěných v Žantově, Ve vsi, v Nové ulici, na
Dolením konci a na Nádraží – nestačilo zvukově
obsáhnout celou rozlehlou vesnici. Dále byl
vybudován za pomoci občanů vodovod na hřbitov
s napojením na vodovodní vedení sousední obce
Líny.
Jak se rozvíjel kulturní život v obci
Mimo masopustních plesů, kdy byly konány tradiční

ples sokolský, baráčnický, hasičský, dále společný
ples pod záštitou místního národního výboru, byly
konány tyto oslavy:
Oslavy 5. května a 9. května
Uspořádal a místní rada osvětová za spoluúčasti
místních národních výborů Bukovno a Líny a všech
místních organisací. Pořad oslav byl již 4. května v 19
hodin zahájen srazem občanů u sokolovny, odchod
k vatře, u Mencákového křížku,(pozn. křížek za
zemědělskou společností směr Dalovice), kde byl
proslov předsedy MNV a různé recitace. Z recitací –
novinkou to při místních oslavách – zapůsobila
nejvíce báseň „Pražský máj“ od J. Seifrta,
přednesenou výborně recitačním způsobem členkou
kulturního kroužku komunistické strany…. Poté byl
ve 20,30 hodin zapálen ohňostroj. Dne 5. května byla
ráno v 8,30 hodin provedena Dr. Boh. JUDr.
Doležalem místním farářem, polní mše svatá u
pomníku padlých. Večer v 19,30 hodin byl proveden
v sokolovně projev o významu 5. května 1945 a poté
sehrána místními ochotníky divadelní hra „Národ
pod křížem“. …. Dne 9. května 1946 byl ráno v 8
hodin sraz občanů u sokolovny, odchod k pomníku
padlých, položení věnce, recitace, poselství
presidenta republiky a hymny….Večer v 19,30 hodin
byla v sokolovně taneční veselice.
Oslavy 40ti letého trvání obce Baráčníků
V neděli 9. června uspořádala místní baráčnická
obec, pod záštitou místních národních výborů
Bukovno a Líny slavnost. Pořad slavnosti byl zahájen
v 9 hodin vítáním hostí u sokolovny. V 10 hodin
slavnostní valné a obecní sezení, ve 12 hodin
společný oběd. Ve 13 hodin nástup všech hostí,
korporací a občanů v Nové ulici. Společný průvod
obcí, k pomníku padlých, položení věnce, proslov,
recitace, hymny, odchod na letní cvičiště sokolovny,
uspořádání sousedské veselice a různé atrakce.
Večer v sále sokolovny taneční lidová zábava.
Slavnost byla velmi krásná a zpestřená množstvím
národních a baráčnických krojů.
Národní dožínky 25. srpna
Uspořádala pod záštitou místního národního výboru,
místních korporací a politických stran osvětová rada
v Bukovně. Slavnost národních dožínek byla spojena
s odhalením desky padlým rodákům v druhé světové
válce. Program byl zahájen již v sobotu 24. srpna ve
20,30 hodin u vodojemu v Bukovně, kde byl zapálen
velký ohňostroj. V neděli 25. srpna v 9 hodin
dopoledne byl sraz všech občanů a spolků u
sokolovny, průvod obcí k pomníku padlých, projev,
recitace, odhalení desky, položení věnce, hymna a na
desce umístěné v popředí pomníku padlých v první
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světové válce, byly zapsány další čtyři jména místních
rodáků padlých v době okupace a za květnové
revoluce ve svých bydlištích. B. Vojtíšková, F. Šimon,
R. Klacek, a R. Havelka. V 10 hodin byla provedena
polní mše. Ve 13,30 hodin sraz občanů u kovárny,
průvod obcí s dožínkovými alegoriemi na hřišti u
sokolovny projev zástupce okresního svazu JSČZ
z Mladé Boleslavi. V 15 hodin provedena dožínková
scéna se zpěvy a tanci nazvána „Dožato“. V 17 hodin
pak sportovní utkání v české házené mužů BukovnoPodlázky, poté lidový koncert a veselice s různými
atrakcemi a večer taneční zábava. Účast na oslavách
byla veliká, ale odpoledne se slavnost trochu
pokazila deštěm, takže její konání muselo být
přeloženo do sálu sokolovny.
Divadlo „Maryša“
Sehrané kulturním odborem Komunistické strany
Československa v předvečer dne národního
osvobození v neděli 27. října 1946, bylo jedním
z nejkrásnějších kulturních zážitků roku. V pečlivě
nastudovaném dramatu z moravské dědiny od bratří
Mrštíků, za režijního vedení kulturního pracovníka
KSČ B. Dvorskýho a za výborného doprovodu místní
hudby, sehrála hlavní roli Maryši B. Šulcová, roli
mlynáře Vávry V. Pavlíček, roli sedláka Lízala F.
Řezáč, Francka rekruta V. Vejběra. Těchto velkých a
stěžejních úloh se všichni velmi dobře zhostili.
Divadlo „Ta naše písnička česká“
Sehrané ve středu 25. prosince na Boží hod vánoční
v sokolovně, za režijního vedení R. Najmanové se
dobře líbilo. V hlavních úlohách se představili známí
herci místních ochotníků. B. Sedláčková, V.
Strašilová, A. Jírová, F. Řezáč a jiní.
Z dalších kulturních událostí ve vesnici, byly různé
vzpomínkové večery, pořádané složkami a
korporacemi a politickými stranami, ale ať se jednalo
o akce celostátní, či významu týkajícího se pouze
života té či oné složky… nejvíce byly kulturně činní
Sokolové, dále byla to Komunistická strana
Československa, která uspořádala akce celostátního
významu a zejména vzpomínkový večer k oslavě
50tých narozenin svého předsedy Klementa
Gottwalda dne 20. listopadu na sále u Bahníků. Dále
to byl pietní večer pořádaný k uctění padlých
komunistů a vyznačoval se bohatou programově
hodnotnou recitací, čtením úryvku dopisů vězňů.
Výpis z kroniky

KALENDÁRIUM
Hromnice 2. února
Hromnice jsou lidovým pojmenováním nazvaného
oficiálně Uvedení Páně do chrámu 40 dnů po
Narození Páně. Tento výpočet vychází z původní
židovské tradice, kdy Josef s Marií přinesli svého
prvorozeného syna Ježíše do jeruzalémského
chrámu, aby ho zasvětili Bohu a zároveň vykoupili
z povinnosti stát se knězem. Pro Marii končilo i
čtyřicetidenní období k očištění ženy po porodu. Při
obřadu se setkali se starcem jménem Simeon, který
poznal v dítěti očekávaného Mesiáše. Tato událost
byla podnětem ke vzniku svátku se symbolikou
světla. Své místo si však křesťanská procesí s hořícími
světly musela vybojovat v konkurenci s původním
římským průvodem městem.
Hromnice jsou neodmyslitelně spojeny s žehnáním
svíček používaných k ochraně před bouřemi a
živelnými katastrofami. Zdá se, že je to velmi starý
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zvyk, který navázal na slavnosti světel. Tomáš ze
Štítného v traktátu z roku 1376 napsal: „Hromnice
sviece světí, aby lidé nesli je ke cti svaté královny,
úvod její pamatujíce—také prosí kostel svatý, kdež by
koli kdy byly rozsvíceny v domcích, v kutiech, aby tu
neměl ni žádné moci ďábel. Protož když hřímá, sluší
se sviece rozžieti – aby tu nic hrom nemohl uškoditi“.
Užívání hromniček bylo velmi rozšířené a udrželo se
do nedávné doby. Svíčky požehnané v kostele si lidé
schovávali po celý rok. Touha mít je stále po ruce
souvisela nejen se strachem z bouří, ale hlavně
z důvodných obav, aby blesk nezapálil stavení. Požár
v obci, kde byla většina domů, stodol a
hospodářských budov jen ze dřeva a střechy ze
slaměných došků nebo dřevěných šindelů, býval
naprostou katastrofou.
Český lidový a církevní rok Alena Vondrušková

PLÁN AKCÍ
29.ledna—obecní ples
19.února—maškarní ples pro děti i dospělé
Konání akci je vázáno na aktuální epidemiologickou situaci a vládní opatření.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Kánská Zdeňka

Bukovno

75 LET
Vokurková Hana
Skovajsa Jiří

Líny
Líny

90 LET
Vinšová Jaroslava

Líny

Zástupci obce občanům předávají gratulaci k jejich životnímu jubileu.

NOVÍ OBČÁNCI
Svoboda Sebastian
Tošovská Julie
Novotný Tadeáš

Bukovno
Líny
Bukovno

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Skovajsa Jiří
Šelbická Miluška
Reiterová Miluše

Líny
Bukovno
Bukovno

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