BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 4/7
říjen—prosinec 2020

Vážení spoluobčané rok 2020 nám končí, rok, který nám hned od začátku přinesl mnoho změn,
týkající se nemoci covid-19. Když nás začátkem roku postihla první vlna, nikdo z nás netušil, co
taková epidemie přináší, v létě jsme si trochu odpočinuli a udeřila další vlna, která nás omezuje.
Nikdo neví, co nás ještě čeká, a za jak dlouho se vrátíme k běžnému stylu života, na který jsme byli
zvyklí. Někteří z nás nemůžou do práce, děti se učí doma. Teď nosíme roušky, (mimo jiné není skrz
ně vidět, jak se na sebe usmíváme, když se potkáme), dezinfikujeme si ruce, domácnosti. Hlídáme
rozestupy, sledujeme nařízení, kdy si můžeme jít nakoupit, ke kadeřníkovi, kdy nám končí
„vycházky“. Rodiny, které si nemocí prošly, vypráví, jaké měly příznaky. Nemůžeme pořádat
tradiční akce, což nás omezuje, jelikož člověk je tvor společenský.
Děti ve školce si přály pod stromeček kouzelnou hůlku, mít takovou stačilo by mávnout, pronést
zaklínadlo a už by žádný covid nebyl, nebo byste si přáli něco jiného? Bohužel nejsme v pohádkách,
proto používejme zdravý rozum.

Přejeme vám do nového roku hodně zdraví, pohodu v rodinách i v zaměstnání.
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STAROSTOVO SLOVO
Vážení spoluobčané,
hned na začátku mi dovolte popřát Vám všem jménem zastupitelů a pracovníků naší obce klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2021 mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody.
Končí hodně smutný rok 2020, který úplně změnil a rozboural naše životní návyky, ekonomickou jistotu,
přinesl strach o zdraví a živobytí. To všechno je bohužel příčinou oprávněné frustrace a společenského
napětí. Musíme však i v takové době jít dál. Nečekají nás snadné měsíce a roky se budeme ekonomicky
vzpamatovávat. Rok 2020 se jistě nesmazatelně zapíše do naší paměti a pravděpodobně i do paměti
příštích generací. Ale jako byly překonány všechny krize v historii lidstva, společně brzy překonáme i tuto
nelehkou situaci a za to Vám všem děkuji.
Jako vždy na konci roku je čas na hodnocení, a přestože nás mnohá vládní opatření významně zasáhla,
snažili jsme se nadále nepolevit v našich plánech. V loňském roce byla dokončena první etapa chodníků a
podali jsme novou žádost o dotaci na 2. a 3. etapu. Přes mnohé problémy a prvotní zamítnutí se nakonec
podařilo obě žádosti vyřídit úspěšně a obec získala na dokončení této významné investice dalších více než
8 000 000 Kč. Práce na 3. etapě vedoucí od sokolovny k nádraží již započaly a měly být dokončeny v únoru
příštího roku. Práce na 2. etapě navazující na etapu 1. by měly být zahájeny na jaře příštího roku. Další
velmi významnou investicí letošního roku byla výstavba sociálních bytů nad obchodem, která byla
významnou měrou financována z dotací od ministerstva pro místní rozvoj. Během této investice byla
provedena i celková rekonstrukce některých části obchodu, který i ve velmi složité době zachoval plný
nadstandardní provoz. V Línech jsme společnými silami provedli rekonstrukci kalu a přilehlého parku. S
druhou vlnou koronaviru nám vláda opět uzavřela všechna pohostinství, tak jsme učinili rozhodnutí využít
této nucené pauzy k rekonstrukci původního předsálí sokolovny, které léta sloužilo jako obecní hospoda,
na plnohodnotnou útulnou restauraci. Pokud to situace dovolí, je otevření plánováno na 1. 2. 2021.
Mám velkou osobní radost, že se nám podařilo zorganizovat mnoho kulturních akcí, a tak malinko
zapomenout na složitost tohoto období. Jako tradičně byl velmi povedený dětský den, vyrazili jsme na
společný a chvílemi i velmi dobrodružný výlet pražskou tramvají, místní hasiči ukázali své organizační
schopnosti při pořádání velké noční soutěže a mnoho dalších. Moc děkuji všem, co se na těchto akcích svojí
prací podíleli.
Jako každý rok prošla obec hloubkovým auditem našeho hospodaření a dodržování všech zákonných
směrnic, kontrolou finančního úřadu na čerpání přidělených dotací a též díky anonymnímu oznámení
místního občana důkladnou kontrolou kriminální policie ČR. Vsadím se, že takovými prověrkami veřejné
zakázky v historii obce nikdy neprošly. Rád konstatuji, že PČR neshledala žádné procesní pochybení, natož
zmiňovaný trestný čin. Chtěl bych „anonymnímu“ pisateli touto cestou poděkovat za ujištění, že naše
vedení obce, realizované projekty a cíle jsou nastaveny správně. Prosím všechny, kteří mají pochybnosti,
jak je obec vedena, aby nepsali udání, nešířili nepravdy, ale zeptali se mě nebo zastupitelů, co je zajímá,
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protože tato akce stála čas a obec nemalé finanční prostředky, které mohly být investovány do rozvoje
obce.
Věříme, že i přes snížený rozpočet obce o cca 2 mil Kč, nebudeme v roce 2021 zahálet. Plánujeme obnovu
bývalé topolové aleje, rekonstrukci prvního kalu, rádi bychom získali dotaci na přístavbu sociálních zařízení
k Sokolovně a dobudovali veřejné osvětlení.
Přestože rok 2021 začínáme opět mnoha omezeními, dovolte, abych Vám popřál do nového roku hlavně
pevné zdraví, štěstí a spokojenosti.
Váš starosta Petr Holman

PRÁCE ZASTUPITELSTVA


Byl schválen rozpočet na rok 2021



Chodníky- jistě jste si všimli výstavby III. etapy chodníků, od sokolovny k nádraží a k bioskládce které
staví firma Šnajdr, výstavba bude pokračovat v lednu 2021. Příští rok se začne stavět i etapa II.
Chodníky přispějí k bezpečnosti nás všech.



Hospoda- restaurace v sokolovně prochází kompletní rekonstrukcí, od února se mění nájemce. Jana
Drlová, která provozovala pohostinství od roku 2015, končí. Tím to jí děkujeme za služby občanům.
Nový nájemce byl vybrán výběrovým řízením a je jím Jana Šírová a David Augustin



Příspěvky – zastupitelé schválili finanční příspěvek organizaci Sociální jistoty, která dojíždí za našimi
spoluobčany, v hodnotě 5 000,- tato částka se na účet poukazuje každý rok. A stejná částka se
poskytuje i knihovně Mladá Boleslav, která nám dováží do místní knihovny knihy.



Žádost o dotaci - podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci hřiště a soc. zařízení v sokolovně.



Dotace- získali jsme finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019 od
Odboru životního prostředí a zemědělství.

INFORMACE PRO OBČANY


Od 4. ledna budou k prodeji známky na odvoz komunálního odpadu. Cena je stejná jako v loňském
roce 600,-. Povinnost zaplatit poplatek má každý občan trvale hlášen v naší obci. Majitelé
rekreačních objektů platí 600,-. Poplatek za psa činí: 100,- za druhého psa 150,- třetí a další pes
téhož majitele 300,-. Na známku z roku 2020 vám bude odvezena popelnice do konce ledna 2021.



Chodníkové desky – desky, které byly vyjmuty z původních chodníků, budou určeny k prodeji.
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OÚ, cena je 15,- za kus, prodej je limitován počtem desek.



V minulém zpravodaji jsme vás informovali o nepořádku okolo kontejnerů. Situace se po
nainstalování kamery a přidání sběrných nádob na papír v Bukovně výrazně zlepšila. V Línech
v těchto dnech kdosi vyhodil směsný odpad do kontejneru na sklo. Proto i tam do konce roku bude
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kamera nainstalována. A uvažuje se o změně stanoviště sběrných nádob, neboť jsou u hlavní
komunikace a spousta cizích lidí to využívá/zneužívá.


V kanceláři obecního úřadu jsou ještě k prodeji kalendáře 2021 s historickými fotografiemi
Mladoboleslavska



Během ledna bude prováděn svoz vánočních stromků—nechávejte je u svých popelnic.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Bylo naplánováno
Vítání občánků
Posvícení
Výlov rybníku s občerstvením
Vánoční setkání v Línech
Zlatá neděle
Bohužel se žádná z akcí nekonala

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Čtvrt roku nám uteklo a je tu vánoční čas. Počasí

zhlédnout v naší facebookové skupině, kterou

tomu sice nenapovídá, ale tak jako příroda i my

pro tyto účely používáme. Fotografie z činností

jsme se postupně na tyto změny připravovali a

jsou k dispozici na webových stránkách školy

nakonec se na toto období velmi těšili. V

(www.ms-bukovno.cz).

podzimním

možnost

Nicméně přípravy na překvapení pokračovaly

seznamovat se s dary a plody podzimu i s

vytvářením dárků pro své blízké a přáním “od

rychlými změnami počasí. Změny, které se děly

srdce” každého z dětí.

kolem nás, jsme sledovali a pozorovali při

Začátek prosince nám postupně odkrýval

procházkách do přírody i na procházce obcí.

tajemství a zvyky, se kterými jsme se mohli

Sice

původně

seznamovat. Pro děti jsme připravili adventní

naplánované akce pro děti i pro rodiče, ale i tak

kalendář, v podobě tajemných dárečků. Každý

jsme si “ubíhající” čas, i přes všemožná opatření

den byl vylosován další kamarád, který si poté

a změny, užili.

dáreček odnesl domů.

V MŠ se plánují vánoční přípravy a aktivity

Hned na počátku prosince k nám do školky

dlouho dopředu a nejinak tomu bylo i v naší

zavítala Nebeská návštěva v podobě Mikuláše,

školce. S dětmi jsme se učili básničky, říkadla s

anděla a čertice. Děti byly překvapeny, co vše

pohybovým vyjádřením i písničky, abychom byli

na každého z nich měl Mikuláš zapsáno ve své

případně připraveni na vystoupení pro rodiče.

knize. Celé této skupince jsme na závěr zazpívali

Rodiče mohou některé úryvky ze záznamů

písničku a děti byly obdarovány balíčkem.

jsme

období

nemohli

jsme

měli

uskutečnit

Pro děti jsme si naplánovali překvapení, vánoční
nadílku. Děti neměly nejmenší tušení, co se
chystá, a o to větší byly jejich úžasné spontánní
reakce. Společně jsme rozbalovali jeden dárek ze
druhým a seznamovali se s možnostmi využití a
možnostmi

herních

aktivit.

Dárky

pod

stromečkem nabízely nejen sportovní vyžití,
procvičení jemné motoriky, hry s potřebou
kooperace a spolupráce dětí i společenské hry,
kdy se naučíme trpělivosti a možná i umět
Když nám počasí dovolilo, vypravili jsme se pěšky

přijmout prohru. K radosti nám přispělo i SDH

přes les, do Lín, na prohlídku vystaveného

Bukovno svým darem, za který jsme pořídili

betlému. Cesta nám velmi rychle ubíhala, děti

didaktické pomůcky v podpoře chápání činností a

byly natěšené a zvědavé. Po seznámení s

pomoci záchranných složek.

jednotlivými postavami jsme si dopřáli teplý čaj a

V prosinci jsme opět měli ve školce posilu,

připravené

budoucí

občerstvení,

přivezené

paní

kuchařkou. Tato výprava se nám všem velmi líbila.

paní

učitelku,

nyní

studentku

Integrované střední školy. Tentokrát již pro děti
připravovala aktivity sama dle vlastních nápadů a
s dětmi spolupracovala jako učitelka v praxi.
Je potěšující, že jsme stále v téměř plném počtu a
nemoci se nám naštěstí vyhýbají obloukem. A to
je na závěr v tomto čase asi jedno z
nejdůležitějších pozitiv, které si člověk uvědomí,
když je kolem nevlídno.
V novém roce 2021 se všichni budeme těšit na
naplánované akce pro děti i chystané aktivity pro
rodiče a budeme doufat, že nám je situace dovolí.
Ráda bych za celý kolektiv mateřské školy
popřála všem pohodový nadcházející nový rok,
hodně štěstí a v neposlední řadě hlavně zdraví do
budoucna.
Mgr. Renata Pažoutová, ředitelka školy
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ČINNOSTI SPOLKŮ
Myslivci

První prosincovou sobotu byl i náš hlavní hon. Na

Dříve, než nás znovu paralyzovala 2. vlna

něm se sešlo 37 myslivců a několik honců. Celkem

coronavirového šílenství, jsme stihli uspořádat

bylo uloveno 201 bažantů a 2 zajíci. Divočáky se

velmi oblíbený pravidelný podzimní parkurový

zastihnout nepodařilo.

závod HUBERT. První říjnovou sobotu se sešlo

V letošním roce poslední plánovaný hon se bude

neuvěřitelných 46 závodníků na střelnici v

konat 28. prosince taktéž v okolí bažantnice.

Močidlech, aby si mohli zastřílet na 50 terčů v

Bohužel musíme konstatovat, že vzhledem k

různých střeleckých disciplínách - americký trap,

současné covidové situaci se nebude konat všemi

vysoká věž, zajíc na průseku, přeletové terče a

oblíbený Myslivecký ples.

jejich kombinace. Vítězem se stal pan Hank s

Hodně zdraví a vánoční pohody Vám všem přeje

celkem nastřílenými 40 terči a druhé a třetí místo

MS Michalovice - Bukovno

se stejným počtem 39 terčů obsadili pan Seidl a

zapsala Ing. E. Škořepová

náš střelec Radek Vinš.
Po tomto závodě začalo období honů a naháněk,
které

jsou

díky

coronavirovým

vládním

opatřením omezeny pouze na samotný lov. V
tomto duchu jsme absolvovali letos 2 hony a to v
okolí Jizery - Debř, Podlázky a Dalovice, kde byli
viděni divocí bažanti, ale žádný na výřadu
neležel.
SDH Bukovno

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně
zdraví, spokojenosti, pohody a štěstí v roce
2021 vám přeje
Sbor dobrovolných hasičů Bukovno
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VLASTENECKO – DOBROČINNÁ, SDRUŽENÁ OBEC BARÁČNÍKŮ
Léta Páně 1906 byl založen dobročinný spolek baráčníků v Bukovně, války ani jiné události naše předky
neomezili v jejich činnosti, až rok 2020, až covid – 19 nám znemožňuje se scházet a podílet se na kulturních
akcích, které sdružují občany obce.

Přejeme všem klidný nadcházející rok a hlavně hodně zdraví.

KALENDÁRIUM
Betlémská hvězda

jako komety se rychle ujalo, od počátku renesance

V den, kdy se v Betlémě narodil Ježíš, přišli od

se objevovalo prakticky na všech obrazech a

východu mudrci, aby se dítěti poklonili a předali

v betlémech.

mu dary. Cestu jim ukázala jasná hvězda. Křesťané

Český lidový a církevní rok Alena Vondrušková

si je představovali různě, měnili jejich počet od
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dvou až do dvanácti, ale nakonec se legenda

Betlémská hvězda před Vánocemi opět zazáří na

ustálila na třech, protože přinesli tři dary: zlato,

nebi, stane se tak po téměř 800 letech

kadidlo a myrhu. Velké diskuze mezi teology, ale

Narození

také astronomy a matematiky se vedly o určení

předcházel zvláštní astronomický úkaz, popisovaný

oné hvězdy, která by mohla datovat den Kristova

jako Betlémská hvězda. Právě ona měla přimět tři

narození. Začátkem 14. století se ve vánoční scéně

mudrce z východu (známé jako tři krále) k pouti za

začala objevovat místo betlémské hvězdy kometa

narozeným Ježíškem, kterému se přišli poklonit.

s dlouhým chvostem. Jako první ji namaloval

Odborníci

v roce 1304 italský malíř Giotto di Bondone na

pravděpodobností o konjunkci Saturnu a Jupiteru,

jednu ze svých fresek s názvem Klanění. Inspiroval

která bude před letošnímu Vánocemi k vidění

se vlastním pozorováním přeletu komety, později

poprvé od roku 1226.

nazvané Halleyova. Znázornění betlémské hvězdy

Obří planety Jupiter a Saturn bude možné od

Spasitele

se

podle

shodují,

že

biblické

šlo

s

tradice

největší

Konjunkce Jupiteru a Saturnu. | Foto: Česká astronomická společnost

začátku prosince sledovat jako dvě výrazně

celých 794 let zpátky, do roku 1226," Letošní

zářící hvězdy na obloze hned po západu slunce,

přiblížení tak bude opravdu výjimečné a znovu se

nízko nad jihozápadním obzorem, přičemž první

zopakuje až za šedesát let. Úkaz bude navíc

jmenovaná je z onoho páru tou jasnější. Den za

možné sledovat pouhým okem, bez nutnosti

dnem

použití

se

pak

k

sobě

budou

pozvolna

Mnozí

odborníci

se

přibližovat, a to až do pondělí 21. prosince, kdy

domnívají, že právě podobné setkání Jupiteru a

dojde k takzvané konjunkci, tedy nebližšímu

Saturnu v roce 7 před naším letopočtem bylo

možnému přiblížení obou planet, kdy vizuálně

tehdejšími astrology považováno za zjevení

téměř splynou v jednu výrazně zářící "hvězdu".

oznamující příchod Spasitele, o němž podle

Obě vesmírná tělesa se k sobě totiž přiblíží tak,

Matoušova

že pro běžné pozorovatele tak na noční obloze

východu", kteří se přišli novému králi poklonit.

splynou v jedno. Takové přiblížení se odehrálo

Takzvaná Betlémská hvězda je tak silně spjata se

naposledy v roce 1623, tedy téměř před 400
lety,

kdy

však

nebylo

ze

Země

vůbec

pozorovatelné. "Tehdy se planety nacházely
poblíž Slunce, takže zmizely v jeho záři a nikdo
je nemohl sledovat. Za opravdu snadno
pozorovatelnou a velmi těsnou konjunkcí
Jupiteru se Saturnem se tak musíme vypravit

8

dalekohledu.

evangelia

hovořili

"mudrci

z

symbolikou Vánoc a s narozením Ježíše Krista.

zapadají už v 18:30, takže pohled z kopce,

"Planeta Jupiter oběhne Slunce jednou za 11,86

odkud je dobrý výhled až ke vzdálenému

pozemského roku, Saturn se pohybuje ve větší

horizontu, bude velkou výhodou. V každém

vzdálenosti, takže jeho 'rok' trvá 29,65 let. Zhruba

případě je třeba si vybrat místo s nerušeným

jednou za dvě desetiletí se proto na pozemské

pohledem k jihozápadnímu obzoru, tedy bez

obloze sejdou blízko sebe. Obě planety bude

stínění domy, stromy či kopci.

možné pozorovat v jejich vzájemném přibližování

„Betlémskou hvězdu jsem pro vás chtěla

po celý prosinec, na dosah si budou již týden před

vyfotografovat, podařilo se mi ji najít mezi

konjunkcí a velmi zajímavý úkaz nastane také 17.

mraky, ale snímek není kvalitní. Tak příště.

prosince, kdy se v jejich blízkosti ocitne i úzký srpek

Příští

dorůstajícího Měsíce. Vizuální "splynutí" pak

představení“

nastane v pondělí 21. prosince a k vidění bude

pozorovat zatmění Slunce.

rok

nás
:

čekají
v

další

červnu

bude

„hvězdná
možné

pouhé dvě hodiny. „Bude-li jasno, na nic nečekejte.
Půl hodiny po západu Slunce, kolem 16:30, je
hledejte nízko nad jihozápadním obzorem. Planety

ZAJÍMAVOSTI
Kronika

Obec je podle zákona povinna zabezpečit

Zákon o kronikách obcí č. 132/ 2006 Sb. Je účinný

kroniku

od 1. 7. 2006, stanoví náležitosti vedení a uložení

neoprávněnému přístupu. Do kroniky může

kroniky, pořizování zápisů a nahlížení do ní.

každý nahlédnout po dohodě.

Kroniku by měla vést každá obec, do kroniky se

Obecní kroniky máme dochované tři. První

(pro informaci i poučení budoucím generacím)

Pamětní knihu začal psát v roce 1933 pan

zaznamenávají zprávy o důležitých událostech

Janoušek je psaná ručně až do roku 1945. Další

v obci. Každý rok by měl zaznamenáno: stručné

kroniku psal pan Dvorský, kronika je psána na

připomenutí

a

stroji, začíná rokem 1945 – 1957. Třetí založil

statistika

v roce 1986 pan Kment. Na vlastní žádost

obyvatelstva, obecní záležitosti, hospodaření obce,

ukončil činnost kronikáře v roce 2006. Psaní

výstavba v obci, doprava, veřejný a kulturní život,

obecní kroniky po něm převzala paní Szabová.

péče o obyvatelstvo. Obecní kroniky mají trvalou

Ještě máme i kroniku línskou, která popisuje

hodnotu a jsou proto důležitými archiváliemi.

život v obci v letech 1924 až 1938.

Podle zákona je kronika vedena jako ručně psaná

Doba jde dopředu a kroniky se digitalizují pro

kniha s číslovanými listy. Součástí kroniky bývá

lepší zachování informací.

příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo

Digitalizace obecní kroniky: začátkem prosince

regionálních

nejvýznamnějších
událostí,

celostátních

počasí,

zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice.
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proti

ztrátě,

poškození

a

jsme odevzdali dvě obecní kroniky Státnímu

ale byl též zvolen mysliveckým hospodářem.

oblastnímu archivu v Praze, kde byla provedena

Kroniku pan O. Kment vedl 23 let. Za jeho

digitalizace. Kroniky budou uchovány v archivu

působení získala kronika velké množství dat,

v Mladé Boleslavi a na obec budou doručeny

která jsou vzácnou a krásnou vzpomínkou na

v digitalizované podobě. Do okresního archivu

dobu minulou.

jsme předali i historické dokumenty, týkající se

údaje o finančních transakcích a černobílé

života obcí, zde byly roztříděny a uloženy. Vždy,

fotografie.

když je budeme potřebovat, po domluvené

K 13. 3. 2004 ukončil pan Kment vedení

schůzce nám budou poskytnuty v badatelně

kroniky na vlastní žádost, což neopomněl do

archivu.

kroniky zapsat a předal jí panu Josefovi

Kronika obsahuje obrázky,

Frančíkovi. Ten obohatil kroniku o své uhloKroniky myslivců

kresby a perličky, chcete-li vtipy... Jeden

Společně se založením Mysliveckého sdružení MS

takový:

Michalovice dne 1. 3. 1980 založil kroniku MS

"Poslyš Franto, je to vůbec možné? Vašek se

Michalovice se sídlem v Bukovně pan Oldřich

chlubí, že má každý den večeři o jedenácti

Kment.

chodech!"

Toho dne se konala první členská slučovací

" A proč ne, když si dá karbanátek a deset

schůze

piv…“

v

Bukovně.

Po

předcházejících

přípravných jednáních se dohodla 3 myslivecká

Se začátkem roku 2012 převzala kroniku a 3

sdružení (MS Bukovno, MS Dalovice, MS

nástěnky (Líny, Bukovno, Dalovice) Ing. Eva

Michalovice- Důl) na dobrovolném sloučení ve

Škořepová. Ta první knihu kroniky dopsala a

stávajících hranicích. Celková honební plocha v té

rozšířila jí o další knihu. Zde hlavní úlohu

době byla 1958 ha. V kronice jsou od počátku s

splňují hlavně barevné fotografie a informace

velkým

o dění ve spolku.

detailem

vedeny

všechna

důležitá

rozhodnutí, aktivity jako brigády nebo střelecké

Zapsala Ing. Eva Škořepová

akce, lovy či zmínky k jednotlivým členům MS.
Zakládajících členů bylo v roce 1980 celkem 33.

Kroniky baráčníků

Pan Kment byl v té chvíli nejen kronikářem,

První kronika byla založena Léta Páně 1906 při
založení spolku. Kronikáři- archiváři se
střídali. Od 80. let ji vedl pan Kment. Po
něm převzala kroniku paní Szabová.
Kronika je psána každý rok a v zápise jsou
zaznamenány události týkající se činnosti
spolku.

Hlavně

akce,

které

jsou

připravovány pro všechny občany našich
obcí.
10

Kronika hasičů
Na obecním úřadě jsou zachovány kroniky spolku
dobrovolných hasičů. Posledním zapisovatelem byl
pan Kment.

Kronika sokola
Dokumenty o činnosti spolku jsou také uchovány
v archívu obecního úřadu.

Kronikář - v dřívějších dobách to byli výhradně
pánové, kteří vedli zápisy, jelikož byli na všech

Kronikář

zaznamenává

všechny

události,

nemůže být ale osobně u každé akce, proto
potřebuje pomocníky. Jistě uznáte, že pan
Kment byl archivářem na slovo vzatým, vedl
kroniku obecní, myslivců, hasičů i baráčníků.
Pamatuji si jej s fotoaparátem na krku. Zanechal
nám spoustu zápisů a fotografií, které zobrazují
náš život v obcích, z jeho dokumentů mohu
čerpat informace a zprostředkovávat vám je
v našem zpravodaji.

veřejných postech. V současnosti píší kroniky i ženy.

1.

11

2.

3.

5.

4.

1.— kronika obce Bukovno
2.— kronika baráčníků
3.— kronika obce Líny
4.— kronika hasičů
5.— kronika myslivců
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HISTORIE OBCÍ
Rok 1945

Brožovo poškodila stavení a taras, ale ročnímu

Buď mile vítán „Nový rok“

dítěti, které na zástinku v kočárku bylo – nic se

-Však neodpovíš na to,

nestalo. V Bukovně Besarábci s malou chutí

co dobrého nám přinese?

provádí jarní práce, připravují se na útěk.

Co nám zlého, dobrého,

Řemeslníci mohou se přetrhnout prací, upravují

Co slastí, bolů nese,

vozy, kola, plachty, zabíjejí prasata, pytlují

to zdravé srdce, silný duch

mouku, oves. Bylo to v pondělí 23. dubna 1945

zas všecko šťastně snese.

kdy o 3 hodině odpoledne vyjelo z jednotlivých
obsazených usedlostí Němci „fasuňky“, neb

Snášíme všichni – zatínáme zuby – citoslovce
lásky po tichu – ba někdy – když sami jsme
hlučně pronášíme: - Jen doufej – nezoufej.
Pevnou důvěru měj! Hvězda svobody – lepšího
zítřka opět vstává.
Tak

v

důvěře

radostně

hledíme

jak

vystěhovalců – a do vsi přichází „národní hosté“
– zbědovaní, hladoví, zimou se klepající, ale stále
ještě ve vítězství věřící – Němci! Díky naším
železničářům jezdí tito stále dokola. Vagony pak
z různým materiálem a jimi vyrabovanými sklady
zůstávají u nás na zapadlých tratích (Bousov –
Sobotka atd.) a čekají! Každý ví že se bortí fronta
– že Němci ustupují. Od Slezka jdou pochody
„hladu“ zajatců hlavně Rusů a též prchající tam
práci

nuceně

poslání

dělníci

všech

národností. Zatím za tlumeného hukotu objevují
se na obloze lesklí ptáčkové a rozdělují se
různými směry. Tak 14. února napadají Prahu. Za
měsíc na to 15. března shazovali letáky a
zároveň odhodili 4 pumy – z nichž jedna spadla
na domek chalupníka Najmana, který rozbořila a
přitom přišla o život manželka Anna a zraněna
její 20letá dcera. Jedna spadla před stavení
13

naloženými vepřovým masem, ovsem, senem a
peřinami. Celkem 30 povozů tažených párem
koní a 5 párem volů. Loučení s českými „také
vlastenci“ bylo dojemné: objímají se, pláčou,

„nepřemožitelný ustupuje“. Vlaky prchajících

na

žebřiňáky taženými koňmi, neb voli a plně

tisknou si ruce a „auf widersen“. Němci před
odchodem zaplatili na obecním úřadě vodní
dávku a jiné různé nedoplatky a přitom ještě
věnovali každý nějakou tu stovku pro obec.
Vlády v obci se ujali agrární předáci. J. Manžel
statkář v Bukovně čp. 25. – jako zemědělský
předseda a J. Šťastný č. 85 jako starosta obce.
Tito převzali od Němců seznamy, toho co tam
zanechali, ale proti nařízení okresu- původní
majitelé na statky nepustili. Prý za 14 dní budou
Němci zpět – co si myslím? Řekl mi starosta. A
jmenovali na jednotlivé usedlosti „vnucené
správce“. Nám ponechán v bytě čp. 47. německý
voják, který bude tam hospodařit a my vykázáni
z vlastního – že zde nemáme co pohledávat!
Koncem dubna byl na okresním úřadě na tabuli
vyvěšen seznam 600 osob, které žádali o
německou státní příslušnost z Bukovna jich bylo
6. tento papír druhého dne záhadně zmizel.

Dne 26. dubna hrají baráčníci divadelní hru

až k Plzni. Tak i do Bukovna ve čtvrtek dne 10.

„Pozor

května o 3. hodině přijíždí do Vrbice první kolony

loupežníci

jdou“

v

sokolovně.

Bombardování a děla slyšeti stále víc a víc! 5.

automobilové rudé armády.

května Praha povstává volání radia o pomoc.
Signál pro celý národ český. V obcích svolávaní

To byl poslední zápis v kronice, kterou psal pan

muži – shledávány zbraně – stavěny hlídky –

Janoušek. V příští čísle se začteme do druhé

místy

kroniky, jejím zapisovatelem byl pan Dvorský.

Němci

odzbrojováni.

Objevují

se

československé i rudé prapory. Napětí – jak

14

dopadá Praha – co bude zítra, až když přichází

Válečná léta v Bukovně:

zprávy, že armáda generála Koněva obsazuje

Přichází rok 1938, pohraniční oblasti jsou odtrženy

Prahu a ničí poslední zbytky vetřelců nastává

od republiky, a do naší obce se stěhují uprchlíci

částečné zklidnění. Přes přání kněžstva vikariátu

před německou rozpínavostí a terorem. Den 15.

– nařízena biskupská vizitace. – a také dne 5.

březen 1939 znamenal konec státní samostatnosti

května litoměřický biskup Weber přijel do

a nastala okupace hitlerovským Německem.

Bukovna a zde spolu s arciděkanem Kuškou

V průběhu roku 1942 byli do Bukovna dosazeni na

z Kováně, vikářem Kloučkem ze Strenic a

25

farářem Drábkem ze Skalska svátosť sv.

z pohraničních oblastí SSSR a Rumunska, zvané

biřmování udělil. Dne 4. zde oddíl Němců mající

Besarábie. Původní obyvatelé byli z Bukovna

na vodojemu vysílačku 5.- odešel dále. Zatím zde

vystěhováni. V září 1943 navštívil tyto „národní

hostující na návsi zábavní podnik Knížka z Ml.

hosty“ neblaze proslulí nacističtí pohlaváři –

Boleslavi vysílá amplionem zprávy svobodné

nejprve Konrád Henlein a poté K. H. Frank.

vysílačky Praha vlna 415. Bukovno žije v napětí a

S májem 1945 přišla svoboda vykoupená také

rozruchu. Objevují se české prápory – ale když

životem nejlepších synů a dcer našeho národa. Své

přišla klamná zpráva, že jedou německé tanky –

oběti mělo i Bukovno. V září 1942 byla popravena

honem se schovávají. Buben svolává všechny

B. Vojtíšková, rozená Šelbická, s celou rodinou. Pro

muže – shledávány zbraně a střelivo. Na

ukrývání českých parašutistů, v závěru války

obecním úřadě povstává první návrh výboru –

položili život Havelka R., Klacek R., a Šimon F.

však ten padá – tvoří se nový Národní výbor. Po

v průběhu okupace prošli nacistickými věznicemi

informacích z Mladé Boleslavi počíná úřadovat u

Honzátko V., Skořepa V. V roce 1944 byl gestapáky

Pecháčků čp. 7. úřadovati. Jinak prožívá lid

zatčen řezník Havlík J. pro účast v podzemním

napětí – zoufalé volání Prahy. Rozhlas hlásí

hnutí KSČ a vězněn v Terezíně a na Pankráci, kde

konečně uklidňující zprávu – hrdinná ruská

byl v květnových revolučních dnech osvobozen

armáda na hranicích Prahy. Následuje hromadný

českou policií a zúčastnil se bojů na pražských

útěk němců – jich sebevraždy, jich stíhání a

barikádách.

spravedlivá odplata. Zatím obsazuje hranice

v různých odbojových organizacích. V květnové

našeho území po místních bojích armáda ruska

revoluci 1945 nezůstali stranou ani občani naši

usedlostí

Němci,

Několik

kteří

občanů

byli

bylo

přisunuti

zapojeno

obce. Se zbraní v ruce byli připraveni zasáhnout

Debři, bojující o most. Mezitím byl boj ale vítězné

v boji. Byl ustaven Revoluční výbor, jehož předsedou

skončen a do obce přivedli z debřských luk 15

byl zvolen Jíra R. bylo jmenováno vojenské vedení

koní.

obce, v jehož čele byli záložní důstojníci čsl. armády

odzbrojování Němci prchající přes obec. Volný

ing. Syrový K., Švec V., Miler J., a JUDr. Přikryl S. Tato

průjezd byl z pochopitelných ponechán pouze

vedení organizovalo hlídky, zajišťovalo zbraně,

silným kolonám. Bylo zabaveno i osobní auto,

telefonní spojení. Vyzvalo všechny muže v obci

které

k nástupu služby. Stanoviště bylo v čp. 7, kde

k sanitním potřebám. Byla připravena evakuace

z počátku drželi službu u telefonu Šulc L. a Miler S.

obyvatelstva pro případ ozbrojeného střetnutí.

budova kostela byla opatřena červeným křížem a

Dne 10. května 1945 přijíždějí do naší obce vojáci

určena za obvaziště. Službu první pomoci převzali

slavné Rudé armády. Končí nejstrašnější válka

členové hasičského sboru pod vedením F. Šťastného.

v dějinách lidstva, začíná nový, mírový život.

Do služeb se dal i místní farář dr. Doležal F. Z Katusic

V

průběhu

později

sloužilo

dnů

hasičskému

byli

sboru

Výpis z brožury 600 let Bukovna

byly převezeny Šimkem J. a Mašínem J. zbraně.
Dobrovolníci vedení Plíškem JB. Odešli na pomoc

PLÁN AKCÍ
Myslivecký ples
Obecní ples
Maškarní ples
Hasičský ples
Noc s Andersenem
Jarmark

Tyto všechny akce pořádáme každý rok, jestli se budou konat, nezáleží na nás.

TĚŠÍME SE NA
VIDĚNOU!
15

revolučních

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Bahník Rudolf
Šťástka Jaroslav
Sedláček Lubomír

Bukovno
Líny
Bukovno

75 LET
Prskavcová Miloslava

Bukovno

Zástupci obce občanům předávají gratulaci k jejich
životnímu jubileu.

NOVÍ OBČÁNCI
Burger Jan
Černohorský Adam

Bukovno
Bukovno

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Brožková Vlasta

Bukovno

Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.

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

BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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