BUKOVENSKO-LÍNSKÝ ZPRAVODAJ
číslo 3/9
červenec — září 2022

Vážení čtenáři, máme tu říjen, z dovolených jsme se již vrátili, děti jsou ve školních lavicích. Media
nám předkládají samé nepříjemné zprávy: pokračující válka na Ukrajině, neustálé zdražování a
vzrůstající křivka nemoci covidu. A tak, aby ten podzim nebyl tak „škaredý“, zkusme si každý najít
něco, co nás pobaví, rozveselí, při čem se budeme cítit dobře např.: pohled na přírodu, sklizená
úroda, košík hub, sklenka vína, zajímavá knížka, dobrý oběd, hodné děti, příjemné sousedy, náš
zpravodaj,...
Přejeme vám, ať se cítíte dobře při všem, co právě pro sebe a své okolí děláte.

DĚNÍ V OBCI
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Rekonstrukce vodní nádrže již finišuje, určitě jste se byli už na návsi podívat a se zájmem
sledujete, jak revitalizace pokračuje. V příštím čísle zpravodaje, tedy po dokončení všech prací,
vám budeme prezentovat technické parametry stavby.

INFORMACE PRO OBČANY














Vzhledem k energetické situaci v České republice je obec nucena přistoupit k úspornému
opatření: dojde k omezení svícení veřejného osvětlení. V jakém rozsahu dojde k restrikcím
svícení, budeme v měsíci říjnu zkoušet.
Firma Compag od měsíce října do konce dubna bude svážet komunální odpad každé úterý.
Svoz plastů, který zajišťuje obec, zůstává nezměněn - tedy každý sudý čtvrtek. Pokud již
nemáte žluté pytle, jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu nebo v květince v Línech a
v provozní době bio skládky.
Změna provozní doby bio skládky v měsíci říjnu: středa 15:00 – 17:00, sobota 9:00 – 11:00,
v listopadu bude otevřeno jen v sobotu 9:00 – 11:00, pokud máte větší množství bioodpadu,
lze si domluvit kontejner (informace v kanceláři oú)
Zájemci o očkování psů nechť se přihlásí v kanceláři obecního úřadu do 20. října 2022
Svoz nebezpečného odpadu provede firma Compag v neděli 23. října 2022 v 8hodin. Sběrné
místo je v Bukovně na návsi. Nebezpečný odpad: barvy, laky a oleje v uzavřených nádobách,
kompletní elektrozařízení, baterie, baterky, zářivky.
Výsledky voleb do zastupitelstva obce, které se konaly 23.9—24.9:
Jan Moskla
117hlasů
Petr Holman
108hlasů
Pavel Řezáč
103hlasů
Petr Jiřinský
95hlasů
Michal Reiter
109hlasů
Eva Škořepová
100hlasů
Martin Bláha
112hlasů
Jana Szabová
106hlasů
Milan Syrový
106hlasů
- V obcích je 539 voličů, z toho přišlo volit 180, bohužel 37 lístků bylo neplatných
V kanceláři obecního úřadu je k zakoupení kalendář Místopis Mladoboleslavska pro rok 2023.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Slavnostní otevření volnočasového areálu
26. srpna v 15:00 jsme slavnostně areál
otevřeli přestřihnutím pásky ve spolupráci
s firmou Škoda auto, která výstavbu
financovala.
V areálu se nainstalovaly herní prvky - lanová
dráha, kombinovaný posilovací prvek,
balanční chůdy a další. Děti si vyzkoušely
všechny prvky, učitelky z mateřské školy si
také připravily stanoviště pro soutěživé. I pan
starosta prošel celou dráhu. Samozřejmě
nechybělo ani občerstvení. Slunce pálilo
ostošest a návštěvnost byla veliká.
Prosíme všechny návštěvníky: dbejte na svou
bezpečnost a chovejte se tak, aby nám areál
sloužil mnoho let.
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Rozloučení
s prázdninami
Na téma „Hravý
středověk“
Jak se žilo lidem ve
středověku? Tak
na to jsme si
zahráli
poslední
srpnovou sobotu.
V 15 hodin jsme se
ocitli mezi rytíři,
princeznami, bílou
paní, šlechtičnami
a šlechtici, panoši
a pannami, katem,
lukostřelci,
šenkýřkou
i
kejklířkou,
ti
všichni i mnoho
jiných se po celou dobu postarali dětem,
jejich
rodičům
i
prarodičům
zprostředkovat příjemnou sobotu se
spoustou zážitků. K doladění atmosféry
určitě přispěla skupina scénického šermu
Lvi ze Staré a pan Dobrkovský se svými
dravci.
K večeru jsme se všichni přesunuli na
hřiště k sokolovně, kde se zpívalo a
tančilo s kapelami Jožin band a Region.
Velké poděkování si zaslouží všichni, kteří
svůj volný čas věnují vaším dětem i vám.
Soutěží se zúčastnilo 88 dětí a večer si
zaplatilo vstupné přes 100 dospělých.
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Dětské rybářské závody „Línský kapr“
Letos poprvé jsem uspořádal dětské rybářské
závody „Línský kapr“, Původně měly být
v sobotu, ale z důvodu špatného počasí jsem
závod přesunul na neděli, akce se konala na
Línské vodní nádrži.
V prvním kole sice
poprchávalo, ale my
jsme to nevzdali a při
druhém kole nám
počasí již přálo a
skoro každý si vytáhl
alespoň jednu rybku,
dokonce i zlaté ryby
si
kluci
vytáhli.
Rybářem
chycená
ryba se přeměří,
všechny míry ryb se
sčítají. Celkem se
chytilo cca 60 kusů
ryb převážně ouklej
obecnou,
karase
stříbřitého,
cejna
velkého, a dokonce i
tři kusy kapra o váze
2,5 kg. Nachytaly se
krásné zdravé ryby a
na tak malý kal
nachytat přes metr a
půl je hodně slušný
výkon. Rybáři byli
rozděleni
do
kategorií dle věku, v
kategorie 11-15 let se na prvním místě umístil
Vojtěch Formánek 164 cm, na druhém Petr
Šelbický ml. 143 cm a třetí místo Jaroslav Oplt
90 cm. V kategorii do 11 let se na prvním místě
umístil Dominik Šelbický 123 cm, na druhém
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místě se umístil Daniel Laupy 87 cm a třetí
příčka patřila Sebastianovi Nikovi. Každý rybář
obdržel krásné ceny od sponzorů: firma
Mikbaits, Jet Fish, Středočeský rybářský svaz,
rybářské potřeby Křepelka, Obchůdek Věra

Malíková a také obecní úřad.
Děkuji všem zúčastněným a těším se příští rok
na viděnou.
Petr Šelbický

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rok se s rokem sešel a nový školní rok je tu.
Pevně věřím, že si děti užily pěkné prázdniny a
vy všichni příjemnou a pohodovou dovolenou.
Ve školce se během prázdnin mezitím děly
velké věci. Malíři nám vyspravili a poté
vymalovali vnitřní prostory školy, paní uklízečky
vše důkladně vyčistily a uklidily, společně jsme
opravili a upravili, co bylo třeba, a pak nakonec
došlo i na vnitřní úpravy prostor a přemístění
nábytku. Rozhodli jsme se, že dětem vytvoříme
tzv. koutky s určitým zaměřením např.: čítárna,
dílna, zvídavý koutek, dramatika (s převleky),
tvořivá dílna, atd.
Pedagogové se věnovali přípravě nového
Školního vzdělávacího programu v tématu
“Poznáváme svět kolem nás” a plánování aktivit
na celý školní rok. V rámci Operačního
programu Jana Ámose Komenského, do kterého
je od 1. 9. 2022 naše škola zapojena, jsme si

mohli naplánovat aktivity a
projektové dny v rámci
inovativního vzdělávání dětí,
vzdělávání
zaměstnanců
školy, setkání rodičů s
odborníky
a
školního
asistenta.
Jako každý rok, tak i letošní
září, jsme mezi sebou přivítali
nové kamarády. Tentokrát
jsme se seznamovali se
sedmi dětmi z Bukovna a Lín.
Adaptační doba, která byla
5

po dohodě s rodiči individuálně přizpůsobena
potřebám jednotlivých dětí, proběhla velmi
dobře. S nastávajícím podzimem a změnou
počasí už se sice u dětí objevují známky
nachlazení, a tím přeruší docházku, ale i přesto
si dovolím říci, že nové děti „zapadly“ mezi
stávající naprosto perfektně.
S dětmi si užíváme dny, kdy jsme spolu a v
průběhu různých činností a aktivit se vzájemně
poznáváme a zjišťujeme, co každý z nás již
zvládne. V září jsme se věnovali hlavně
adaptaci, seznamování, navazování vztahů a
vytváření příjemného prostředí pro aktivní
„život“ ve školce. Jedna z prvních akcí byla
“Hýbejte se s TERIBEARem”. Pohybové aktivity
u dětí podporujeme v průběhu celé školní
docházky, a to v prostorách MŠ i ve volné
přírodě.
Měsíc utekl jako voda a na říjen již máme
připraveno spoustu
akcí. Ve spolupráci s
OÚ
Bukovno
vystoupila
naše
děvčat při Vítání
nových občánků s
krátkým
programem.
Říjen
tentokrát
začínáme
pohádkovým
příběhem „Kamarádi
by si měli pomáhat“.
Seznamujeme se s

pravidly slušného a společenského chování a
zároveň vše uvádíme v praxi. Divadelních a
hudebních představení máme v průběhu
školního roku naplánováno několik. Následuje
projektové dopoledne „Papoušci v letu“,
projekt „O zdravém semínku“ nebo projektový
den zaměřený na rozvoj a podporu
polytechnických schopností a dovedností.
Informace o plánovaných akcích budou v

nejbližší době k dispozici i na našich webových
stránkách http://ms-bukovno.cz/ .
Nicméně nyní nám začal podzim a my si jej
budeme s dětmi užívat, jak nám počasí a zdraví
dovolí.
Všem přeji za celý kolektiv mateřské školy
hodně zdraví a pohodové podzimní dny.
Mgr. Renata Pažoutová, ředitelka školy

ČINNOSTI SPOLKŮ
MS Michalovice-Bukovno
Pokaždé, když přemýšlím o tom, co vám
napsat, si říkám, vždyť ono není o čem. Ale pak
mě postupně napadá spousta věcí, a tak se
rozhlížím v tom svém telefonu po fotografiích,
a že jich je, a zjišťuji, že je co psát! Na jaře jsem
se nezmínila o tom, že nám nastala doba
odlovu srnčí zvěře. Po novu je už od počátku
května. Začíná lovem takzvaných knoflíků,
špičáků, což je pro mnohé lov nezajímavý, ale
důležitý pro zajištění kvality chovu srnčí zvěře.
To se změní během července. Ne že by mladým
paroží na hlavě ještě povyrostlo, ale blíží se
srnčí říje. V lese, na polích a mezích se začínají
objevovat srnci, kteří se snaží zaujmout srny a
bojují o jejich přízeň se soky. Slabší a méně
průbojní dostávají co proto a někdy za to
zaplatí i životem. Občas se najde i trofej, která
za to stojí. Jsou mezi námi jedinci, co lovit srnce
nechodí, protože chodit na srnce znamená
obrnit se trpělivostí. Letos jsme mohli na polích
najít opravdu silné trofeje, pravidelné
šesteráky většinou v mladších věkových
skupinách. Jedna z podařených extra trofejí se
povedla ulovit Honzovi Formánkovi staršímu.
Nepravidelného raritního šesteráka. Z těchto
chvil mám telefon nabitý videi se souboji a
letní atmosférou se západy slunce nad čerstvě
posekanými obilnými poli. Lov srnců je
ukončen s posledním dnem měsíce září. Do
konce roku lze však lovit zvěř holou, kterou ale
omezujeme na množství nezbytné, a to proto,
že v našem revíru je velké množství silnic a trať,
kde už od jara nacházíme mnohé kusy sražené.
Pak tedy šetříme zvěř holou a vybíráme jen
takové kusy, které by zimu nepřežily.
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V polovině léta od srpna lze lovit divoké
holuby. Tento lov je velmi zajímavý. Holubi jsou
opatrní a velmi dobří letci, což prověří
schopnosti každého myslivce.
V druhé polovině léta si také přivážíme do naší
bažantnice malá kuřata a začínáme se u nich
po týdnech střídat. Letos, jako i předchozí roky,
jsme si navezli 500 kusů bažantíků v různých
barevných variacích a budeme je krmit až do
vánočního času, kdy je pak na dvou velkých
honech vypouštíme do okolí bažantnice.
Letošní hony v okolí bažantnice se budou konat
3. 12. a 30.12.
Začátkem září začínají lovy kachen. My je v
revíru máme pouze v okolí vodních ploch,
kromě vody v Močidlech jsou hlavně u Jizery,
která je hranicí našeho revíru mezi obcemi
Debř, Podlázky, Čejetice. Kachny lovíme pouze
na přeletu. Do těchto míst lovit chodíme pouze
jednou ročně, a to v čase kolem sv. Martina. A

to z důvodu přítomnosti
velkého počtu lidí.
Taky se aktivně účastníme
dosekávek velkých plodin, jako
jsou řepky a kukuřice, kde se
velmi často zdržuje hlavně
škodná zvěř. Letos se nám
podařilo ulovit neskutečné
množství psíka mývalovitého
neboli mývalovce kuního, který
se dosud vyskytoval sporadicky.
Je to invazivní druh pocházející
z Asie, je všežravec. Psík patří
do čeledi psovitých, je menší
robustní postavy. Loví hlavně v
noci, přespává v norách. Smlsne
si na drobné zvěři i na koříncích
a plodinách. Fena může mít až 8
mláďat. Vypadá to, že se jim
velmi daří v úseku mezi
Bukovnem a Vineckou stezkou,
kde jsme letos ulovili rekordní
množství. Vedle něho lovíme
taky lišky a divoká prasata.
V současné době lze lovit další trofejovou zvěř,
a to dančí a jelení. Jelen se ale vyskytuje v
našem okolí pouze sporadicky, spíš je to o
štěstí, kdy jej můžeme vidět na přechodu přes
naše území. V tomto čase vrcholí jelení říje a
začíná říje dančí. Pokud opravdu chcete vidět
naživo hezké kousky a ukázat je dětem, jeďte
se podívat k oboře mezi Březinkou a
Březovicemi. Letos mají v oboře opravdu
kapitálního jelena, který hlídá stádečko laní. A
když budete potichu a budete jim házet jablka
z okolních stromů, pak se třeba dočkáte
zážitku, který jste ještě neměli. My jsme je
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krmili z ruky současně s pohledem na
troubícího jelena před námi. V oboře mají
nejen jeleny a daňky, ale i mufloní zvěř. Je
zkrátka na co se dívat.
Protože se blíží zima a my jsme hlavně myslivci
a nejenom lovci, staráme se už nyní o své
krmelce. Kontrolujeme jejich stav, a již nyní
začínáme lehce krmit, a to hlavně do zásypů
pro zvěř drobnou jako je bažant a zajíc. Ke
všem krmelcům pak navážíme do sudů zrní –
hlavně oves, abychom mohli v čase nedostatku
sypat do korýtek.
Ze střeleckých akcí nás čeká poslední velká, a
to Parkur sv. Huberta, konaný vždy první
sobotu měsíce října. Tato akce v
čase vydání tohoto čtvrtletníku
bude již za námi. Na ní se scházejí
hlavně naši kamarádi myslivci.
A abych nezapomněla na výročí
našich členů. Letos oslavili svá
výročí
předseda
našeho
mysliveckého spolku pan Jaroslav
Ulman -70 let a jednatel našeho
spolku pan Jan Moskla 75 let.
Ing. Eva Škořepová
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Vlastenecko-dobročinná
sdružená
obec
baráčníků Bukovno-Líny
Baráčníci si užívají o prázdninách volno. V srpnu
jsme vás zvali na výlet, na dožínky, ale pro malý
zájem se akce zrušila. Baráčníci tu jsou už
mnoho let, mají za úkol udržovat tradice, při
kterých se všichni obyvatelé obce mohou
setkat. 5. listopadu máme valné výroční sezení,
na kterém hodnotíme svou činnost, jsou
pozváni i zástupci okolních baráčnických obcí.
12. listopadu pořádáme výlet do Polska na trhy.

Pokud byste měli zájem, rádi vás vezmeme s
sebou. Je objednán mini autobus pro 20 lidí.
Odjezd je naplánován na šestou hodinu ranní,
do třinácté hodiny budeme ve městě Kudowa
Zdroj, a poté jedeme na oběd do restaurace
v České Skalici. Cena autobusu je 300,- (tato
částka je nevratná). Pokud u vás nastane
situace, že nebudete moct jet, musíte si za sebe
sami najít náhradu.
Syndik Jana Szabová

SDH Bukovno
Bedlivý čtenář jistě zaregistroval,
že poslední dobou články SDH
Bukovna se často točí kolem
sportu v požárním útoku. Má
tento sport nějakou tradici, a co se vlastně
závodníkovi honí hlavou?
Počátky tohoto sportu sahají do 70. let
minulého století. Požární sport se v té době
skládal z běhu na 100 metrů přes překážky,
štafeta 4x 100 metrů (kladina, skok oknem, běh
s hasicím přístrojem, přelezení vysoké
překážky,
zdolávání
věže
pomocí
dvouhákového žebříku a v neposlední řadě i
královská disciplína požární útok. V Bukovně se
požárního útoku účastnila celá plejáda hasičů.
V rámci závodů se účastnili okrskových i mimo
okrsek konaných soutěží. Na snímku z roku
1986 vidíme jedno takové družstvo. Sice se
pravidla, vybavení i členové několikrát změnili,
ale zapálení, nadšení i nervozita před startem
je stále stejná. Pokud nahlédneme do myšlenek
takového sportovce. Co se tam vlastně děje?
Před startem nervozita vrcholí. Člověk je jako
na trní, má hlad i žízeň zároveň. Chce se mu na
záchod, nebo to má pouze v hlavě?
Za chvíli běžíme. Ještě dvě družstva před námi.
Všichni ke startu, ke kontrole. Nesmlouvavý
rozhodčí kontroluje vše. Nejdříve překontroluje
jednotnou ústroj. Rychle zpět, vždyť jsem si
zapomněla helmu. Pásek sedí a ostatní. Vše je v
pořádku. Nyní na řadu přichází vybavení. To
bude v pořádku, vždyť jsme to letos procházeli
tolikrát. Průměry proudnic a hadic jsou v

pořádku, vždyť taky jak jinak. Zpětná klapka v
koši trochu vázne, ale je funkční. Musím to říci
klukům, aby se na to podívali. Tak ještě
kontrola mašiny. Rozhodčí je nekompromisní,
na nic nesahá, ale vše si nechá dle pravidel
předvést. Uff i mašina je v pořádku. Teď chvilku
klid, než doběhne družstvo před námi. Jejich
čas není vůbec špatný 18:20. Ten by se nám
taky líbil.
Holky, co běžely před námi, si odváží své
vybavení a mašinu. Čekáme na povel
rozhodčího, „ NA ZÁKLADNU“ zahřmí. Máme 5
minut na přípravu věcí na základně. Musíme se
všichni vejít a vyskládat věci i s mašinou na
základnu. To je vymezený prostor 2x2 metry.
Ještě, že savice mohou přečnívat, to bychom se
tam nevešly. My u mašiny na spojení savic toho
naštěstí moc nemáme. Horší to mají holky na
proudech a B-čkách tam, co je Maruška s
Eliškou. Bleskne mi hlavou. Na jejích místě bych
teď opravdu nechtěla být. Musí si během
krátké doby připravit tři spoje. A ty potom ještě
bleskově spojit. Už jen 3 minuty. Co to těm
holkám tak trvá? Vlastně máme ještě čas. Co
koš, ještě dvakrát zkusit. Jde to jak po másle.
Snad to klapne i při útoku. Hadice a mašina
jsou na místě. Ještě na ni položíme dvě savice a
nahoru koš. Žofko startuj. Stroj se otřese. Co
je? Proč nenaskočil na poprvé? Vždyť jsme ho
ještě před 10 minutami zahřívaly a vše bylo v
pořádku. Startér se ozve podruhé. Dvakrát se
převalí kliková hřídel. Mašina se otřese a na
štěstí naskočí. Dobrý běží. Ještě překontrolovat
koš na savicích. Snad to tu chvilku vydrží, než

nás odstartují. Teď je opět řada na rozhodčím.
Vše musí být připraveno, ale zámky hadic se
nesmějí dotýkat. Něco se mu nezdá. Áďo uprav
si ty zámky, jsou moc u sebe. A teď? Jo, dobrý.
Stihly jsme to minutu před vypršením limitu.
Možná nás i Vašek pochválí. No, ale těžko. Určitě
si zase něco vymyslí. Rozhodčí zvedá praporek.
Vše v pořádku.
Mašina klidně přede. Kdyby věděla, v jakých
otáčkách bude za chvíli pracovat. „Holky na
start,“ posloucháme Adélku a jdeme se připravit
ke startovní čáře.
Dnes se nám to počasí opravdu vydařilo. I když
se asi trochu všichni namočíme, zima nebude.
Dívám se na krásné nebe s bílými obláčky.
Startovní čára je asi metr přede mnou. Už dorazí
i Žofka od mašiny. Sice se moc netváří, ale snad
to vyjde. Ze zamyšlení mě vytrhne hlas
rozhodčího, „Na místa připravte se!“. To už
slyším, jako z dálky. Najednou se svět kolem
změnil. Snažím se soustředit na to, co mě čeká.
Co to ta Denča tý Adě říkala? Něco o tom
klukovi, co se kolem nás už dvě soutěže motá. Je
příšernej. Má děsný vlasy, ale ten zadek není
marnej. Další povel „POZOR!“. Jsme všechny
zakleknuty na startovní čáře. Teď to přijde. Co
tomu rozhodčímu, sakra tak trvá? Začíná mě
tlačit koleno. Snad to vyjde na první pokus.
Minule nás vrátili, že nám nefungovala časomíra,
ale to už je před
půl
hodinou.
Snad
nikdo
neulije start, to
by nás taky vrátili
zpátky. V uších
jako
by
explodoval
výstřel
ze
startovní pistole.
Teď, tak honem,
tak se už konečně
hni. Nohy mě
snad
přestaly
úplně poslouchat.
Ten první krok,
ten první krok.
Nohy mám, jako z
olova. Já snad
budu poslední. To
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se nesmí stát. Musím tam být první. Vždyť u mě
to celé začíná. S tím zpropadeným košem.
Všechno je rozmazané, ale jakoby zpomalené.
Už budu u mašiny, teď nesmím uklouznout. Ty
nové tenisky jsou opravdu třída, sice nejsou moc
cool, ale prodavač říkal, že ani na vlhku
nekloužou. Doufám, že nekecal. Očima visím na
koši. Levou rukou po něm hmátnu, už ho cítím.
Nesmí mi vyklouznout. Dnes proboha ne.
Pravačkou nadzvedávám savici. Co je, jako by mi
poskočila v ruce, jako by sama ožila. Jo, vlastně
to je v pořádku, to ji na druhém konci uchopila
Martinka. Už jsem metr za mašinou. Teď ten
pohyb, co jsme už snad stokrát zkoušely. A pak s
košem zatočit. Pokud mi to nevyjde, ještě to
můžu opravit. Ale to nechci. Koš je na svém
místě a vypadá to, že sedí. Tak sláva.
Komentátor hlásí „krásně koš na 4 vteřinách“. Ty
jo to není vůbec špatný. Teď s ním a se savicí do
nádrže. Snad voda není moc studená. Ach jo. Ta
nádrž je kovová. To budu mít zase modřiny na
kolenech, a to jsem si chtěla příští týden vzít do
školy sukni. No nic budou to kalhoty. Ještě
kousek a koš i se mnou mizí v hasičské nádrži.
Teď už to je na holkách, hlavně na Martince.
Pokračování příště

ZAJÍMAVOSTI Z OBCÍ
Utekla z pochodu smrti, na cestě měla
mnohokrát štěstí. Udavače potkala až v Praze
Koncem ledna 1945 vystoupily z vlaku na
Denisově nádraží v Praze dvě dívky. Jmenovaly
se Eva a Líza a přijely z Mladé Boleslavi.
Pocházely z českých židovských rodin, které
v té době už neexistovaly, utekly z tzv.
evakuačního
pochodu
z
pracovního
(likvidačního)
tábora
Christianstadt.
Vlakvedoucí je cestou skrýval v prostoru pro
zavazadla. V Praze se musely schovat, ale
nevěděly, kam jít, nebo aspoň ne s jistotou:
měly pouze adresu cizí ženy, kterou jim dala
spoluvězenkyně.
Do porážky nacismu zbývalo několik měsíců a
Židé byli nejen v protektorátu pronásledováni

Viléma Lederera, do něhož byla zamilovaná, a
také doufala, že se spolu s ním vyhne
deportaci, protože Vilém byl (podle nacistické
rasové teorie) „míšenec“: „Brali jsme se
společně s jinými páry ve smíchovské obřadní
síni a bylo to až trochu komické: mladí lidé
s hvězdou odříkávají: ´Já, Eva Sára
Beständigová si beru Viléma Izraele Lederera
…“
Deportace oddálena nebyla. V červenci 1942
musela Eva nastoupit spolu s rodiči do
transportu a odjet do ghetta v Terezíně.
Viléma poslali na práci do tábora Mořina,
později zemřel v Terezíně při tyfové epidemii.
Evini rodiče Beständigovi se poměrně brzy
dostali do transportu do Osvětimi, oba byli
zavražděni.
Evu odvlekli Němci do
Birkenau v květnu 1944.
Důstojníci SS ji vybrali na
práci, dozvěděla se, že
lidé jsou v táboře vražděni
plynem
a
spalováni.
Vytetovali jí číslo 4971:
„To
je
dohromady
jednadvacet, oko bere,
dělitelné sedmi, což je
dobrý. Já jsem v to věřila.“
Na podzim 1944 byla Eva
spolu
s
dalšími
vězenkyněmi poslána na
práci
do
muniční
továrny Dynamit AG
Eva Balíková v roce 2020. Foto: se souhlasem Post Bellum
v Christianstadtu (dnes Krzystkowice v Polsku),
do poslední chvíle. Lízino celé jméno neznáme.
pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen.
Eva se tehdy jmenovala Ledererová.
Plnila výbušninou granáty.
Eva se narodila 7. března 1925 v Praze do
Muselo nás utéct všech pět
středostavovské rodiny. Otec Karel Beständig
V muniční fabrice pracovali i francouzští
obchodoval s elektrickým zbožím, maminka
vojenští zajatci, Eva se spřátelila s jedním
Markéta zůstávala v domácnosti. Beständigovi
z nich, jmenoval se Andre: „Donesl mi
žili dobře, měli byt na Letné a později
oblečení, svetr a boty, dal mi i jehlu a nit,
v Dejvicích, měli také letní vilu v Doksech u
nakreslil mi mapu, abych věděla, kde jsme.“
Máchova jezera. Eva byla jedináček, studovala
Na začátku zimy 1944-1945 se už k táborům na
na francouzském gymnáziu, odkud ji kvůli
Východě blížila fronta a Němci vyháněli vězně
židovskému původu po okupaci vyloučili.
na tzv. evakuační pochody, směřující do míst,
Pak se učila šít. V šestnácti se provdala za
která ještě kontrolovali (pochody smrti, neboť
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zbědovaní vězni při nich v kruté zimě umírali a
vyčerpané lidi dozorci stříleli).
Začátkem ledna se muselo několik tisíc žen
seřadit do pětistupů a do skupin a vydat se
z Christianstadtu do neznáma: „Vyrazily jsme
na cestu, hnali nás každý den asi třicet
kilometrů, bez jídla, jen s malými přestávkami.
Třetí den jsme přespávaly v nějaké stodole.
Tehdy jsem se rozhodla, že už nemůžu, že
nepůjdu dál, že čtvrtého dne uteču.“
Eva Ledererová musela k útěku přemluvit ještě
další čtyři dívky, s nimiž šla v řadě, protože
jedné chybějící vězeňkyně by si dozorci všimli
spíš než chybějící pětice. Při jedné z přestávek,
kdy si ženy směly „odskočit“ do lesa, zůstala
ležet v příkopu spolu s Češkou Lízou a třemi
ženami z Vídně: „Čekaly jsme celý den, až
odejdou, pak jsme se rozhodly, že půjdeme do
Prahy. Měly jsme obyčejné kabáty, ale
vězeňsky označené, byl v nich na zádech
vystřižený pruh a všitý jiný díl pruhované látky.
Měla jsem jehlu a nit od Andreho, tak jsme se
v mezích možností upravily. Nevypadaly jsme
docela zbědovaně, měly jsme vlasy a nebyly
jsme vychrtlé, spíš opuchlé od hladu.“Uprchlice
si připravily krycí historku: ani slovo o tom, že
jsou Židovky, jen se vracejí domů do Rakouska
a protektorátu z totálního nasazení.
Cestou jim pomohla německá rodina,
dostaly najíst, šťastnou shodou
okolností také nepotkaly podezíravou
hlídku, jen německé vojáky s vozem,
kteří je dokonce kousek svezli. Mířily
k protektorátní hranici.

dům pro změnu zabrali Rusové.“
„Šly jsme tedy do statku, kde jsme kdysi
kupovali mléko. Hospodyně, paní Tietzová, mě
poznala a vyvalila oči. Nemohla nás ukrýt, ale
aspoň nás nechala odpočinout, dala nám jídlo
a dovedla nás k hranici. Vídeňačky se oddělily a
mířily domů, později jsem se dozvěděla, že
přežily. Dál jsme s Lízou pokračovaly samy.“
Když měly dívky pocit, že už by mohly být
v Čechách, náhodně si vybraly stavení a v síni
uviděly český nápis „Pomáhej Bůh tomuto
domu“. Už poněkolikáté zopakovaly historku o
návratu z nucené práce, hospodyně je pozvala
dál a seznámily se s mužem, který tam byl na
návštěvě. Nabídl, že pomůže:
„Jmenoval se Knobloch, byl to sadař z Bukovna
u Mladé Boleslavi. Vedl nás cestami v lesích u
Bezdězu směrem na Boleslav, vyprávěl, že je ve
spojení s partyzány. V jednu chvíli zastavil a
řekl, že ví, že jsme Židovky. Pak vyndal nůž a
Líza se bála, že nás podřeže, ale jenom chtěl,
abychom do starého stromu vyryly svá jména,
aby jednou mohl ukázat, komu pomáhal.“
Pan Knobloch dovedl Lízu s Evou k sobě domů,

Na našem domě vlál hákový kříž
„V České Lípě jsem dostala horečku,“
vzpomínala Eva Balíková, tehdy
Ledererová. „Musely jsme se na chvíli
schovat, než jsem se zmátořila, ale
pak mě napadlo, že půjdeme do Doks,
kde jsme měli před válkou vilu. Když
jsme se tam dostaly, viděla jsem, že
na našem domě vlaje prapor
s hákovým křížem. Bylo tam nějaké
německé velení, těsně po válce ten
Pan Knobloch, který Evu Balíkovou zavedl na vlak do Prahy. Foto: se souhlasem Post Bellum
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poslal pryč ženu i syna, nechal dívky přespat.
Druhý den jim nabídl, že je odvede na vlak do
Prahy, že pojedou tajně a musí poslouchat
vlakvedoucího, který je schová. „Když jsme
vystoupili na Denisově nádraží, moc jsme
nevěděly, co dál. Došly jsme na most, dívaly
se na Hradčany a brečely jsme.“

ztratila a že peníze jsem ještě nesehnala.
Docela zuřil. Udělala jsem si díru do podšívky
kabátu, peníze jsem tam spustila, a pak ke
mně přišel nějaký další muž. Byl to policista a
sebral mě.“ Chlapík, který sliboval falešné
doklady, byl podle Evina líčení udavač. Jediný
udavač v příběhu. Policista ji odvedl do
Bartolomějské ulice.

Jediný udavač v příběhu
Jsi otrlá, byla jsi v koncentráku…
Pak se vydaly protektorátní Prahou na Staré
město, k matce dívky, kterou Eva poznala
v Terezíně a která byla „jen poloviční
Židovka“. Paní je přijala laskavě, ale nemohla
uprchlice nechat u sebe, bála se Němce, který
žil v domě jako nájemník. Poslala je za další
ženou, dentistkou paní Třešňákovou:
„Měla ordinaci v Dlouhé ulici, ale nesměla tu
práci dělat, tak prodávala boty. Ta paní
Třešňáková nás zachránila. Chvíli nás nechala
v Dlouhé v kumbálu, pak jsme se přesunuly do
jejího bytu na Letnou. Pamatuju si, že v tom
bytě pálila v kamnech naše šaty a byl to
takový smrad, že jsme čekaly, že to přivolá lidi
a někdo nás udá. Byla velice laskavá, ale delší
dobu jsme u ní zůstat nemohly. Líza řekla, že
má nějaké známé nebo příbuzné a že se o
sebe postará. Odešla, pak už jsem ji nikdy
neviděla, jen jsem dozvěděla, že se po válce
dostala do Austrálie. Já jsem si s trochou
drzosti obstarala podnájem.“
Potíž byla v tom, že Eva neměla doklady a
nemohla riskovat náhodnou kontrolu.
Seznámila se s mužem (už si nevzpomínala, za
jakých okolností a jak se jmenoval), který se
nabídl, že zařídí falešné papíry. Myslela i na
kamarádku Lízu – a muž řekl, že i to zařídí, ale
chce peníze, poměrně vysokou částku. Eva ji
získala od otcova bývalého obchodního
partnera.
Když přišla na domluvenou schůzku poblíž
Riegrových sadů, muž řekl, že doklady ještě
nemá: „Ale chtěl ty peníze a vyptával se, kde
je ´ta druhá´. Celé mi to přišlo divné, tak jsem
řekla, že nevím, kde je Líza, že se někam
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Eva tvrdila, že policisté se k ní chovali slušně.
Přiznala jim, že byla v lágru, litovali ji, dali jí
najíst. První noc strávila na cele
s prostitutkami a ráno musela jít na zdravotní
prohlídku:
„Říkala jsem lékaři, že k těm holkám nepatřím.
On mi odpověděl: ´Tady říká každá, že sem
nepatří,´ale já řekla, že jsem utekla
z koncentráku. Pak mi nabídl, že dostanu
samostatnou celu a že za mnou kdykoli přijde,
kdybych měla zdravotní potíže. Tomu
doktorovi také vděčím za záchranu. Dostala
jsem zánět pohrudnice, on opravdu přišel a
zařídil mi převoz do bývalé židovské
nemocnice, kde jsem se díky profesoru
Růžičkovi dočkala konce války. Prodlužoval
léčbu, jak mohl, řekl mi, že kdybych se
uzdravila, poslali by mě do věznice
v terezínské Malé pevnosti.“
Pražské povstání a poslední dny okupace
prožila Eva Ledererová (později Balíková)
v nemocnici v dnešní Dušní ulici: „Jednoho
dne jsem se vzbudila, volám ošetřovatelku a
říkám jí, že mám asi zase teplotu, protože
mám vidění, že naproti visí československá
vlajka. – ´To nemáš vidění, to je revoluce. Už
je ti dobře. Tady máš bílý plášť a jdeme na
Staromák sbírat mrtvoly.´ – Já koukala jak
blázen, protože jsem to málem zaspala.
Střílelo se, a jelikož jsme byli nejbližší
nemocnice, tak se ti ranění a i mrtví vozili do
sklepa. Nosítka nosili chlapi, ale ode mě
vždycky chtěli, abych mrtvoly ohledávala,
abych jim sáhla do kapsy saka, když byli třeba
hodně zakrvácení, abych tam našla jejich

doklady. Říkali, že když jsem
v koncentráku, tak jsem dost otrlá.“

byla

Nacismus nepřežil nikdo z Eviny užší rodiny.
Dostala zpátky byt na Letné, v němž si za
okupace zřídil ordinaci zubař. Musela k soudu,
protože ji kdosi nařkl, že v ordinaci ukradla
zlato. Pak jí byt sebrali jako nadměrný:
„Namítala jsem, že čekám, jestli se někdo
z blízkých přeci jen nevrátí. Nějaký úředník na
výboru mi odpověděl: ‚Ale prosím vás, a kdo by
se vám asi tak vracel?‘“ Eva Balíková pracovala
po většinu života jako úřednice. Vychovala
dceru. Zemřela v roce 2021.

Autoři textu Adam Drda a Andrea Jelínková

působí v projektu
Paměť národa – jedinečné rozsáhlé sbírce
vzpomínek pamětníků, kterou řadu let buduje
nezisková organizace Post Bellum se svými
partnery – Českým rozhlasem, Českou televizí a
Ústavem pro studium totalitních režimů. Ve
sbírce je shromážděno víc než pět tisíc
výpovědí. Z Paměti národa vznikají každý týden
rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století. Jde o
subjektivní vzpomínky pamětníků, které
nemusejí vždy zcela odpovídat skutečnému
průběhu historických událostí

HISTORIE OBCÍ
Kronika 1948
Bouřlivý rok 1948 již ve svém začátku
představil se již v začátcích v celostátním
měřítku různými významnými akcemi, majících
vliv na politické přeskupení sil v národě a
nastoupení rychlejší cesty k socialismu.
V lednu byl to mohutný nástup politických
stran do předvolebního boje, snah poctivých o
rozvoj budovatelského úsilí a snahy
nepoctivých o maření tohoto nástupu, zpráva o
splnění prvního roku dvouletého státního
plánu na 109% začátek 30. tého výročí trvání
republiky a mohutný dar komunistů republice
v hodnotě 30. milionů brigádních hodin.
Řádění banderovských band na slovenském a
moravském území. Rozkol ve vládě republiky,
sjezd rolnických komisí v Praze, boj o novou
ústavu republiky, útoky na sbor národní
bezpečnosti, demise ministrů strany národních
socialistů, lidovců a některých sociálních
demokratů. Vyvrcholení politické situace
tvořením akčních výborů Národní fronty v celé
republice. Přijetí demise ministrů presidentem
a vyvrcholení slavných únorových dnů,
jmenování nové vlády Klementa Gottwalda.
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Jednohodinová stávka 2 500 000 pracujících
v celé republice. Dne 24. února za uskutečnění
nové lidové vlády, čistka ve státních úřadech,
dosazování národní správy do podniků.
Tragická smrt dlouholetého ministra zahraničí
Jana Masaryka. Dne 10. března – skok z okna
paláce černínského, kde též bydlel.
I v naší vesnici šel po slavných únorových
dnech život rychleji ku předu, což se především
projevovalo v práci národního výboru.
Pokusím, se ve stručnosti vypsati nejzávažnější
episody místního života poúnorového.
Vznik akčního výboru Národní fronty
V důsledku posledních politických událostí
vznikl z iniciativy vesnické organizace
Komunistické strany, přípravný výbor pro
ustavení akčního výboru Národní fronty. Na
první ustavující schůzi dne 28. února bylo
rozhodnuto o odvolání studujícího právnické
fakulty v Praze p. V. Neumann z funkce
jednatele v místní radě osvětové z důvodu, že
jeho chování bylo zaměřeno proti lidovému
režimu a budovatelskému úsilí. V dalších
schůzích byla provedena kontrola funkcionářů
Sokola, Jednotného svazu českých zemědělců,

Kampeličky, Jednoty a doporučeno místnímu
národnímu výboru, aby provedl mezi svými
zaměstnanci nápravu, pokud se jedná o
politickou úroveň a spolehlivost. Ve spolupráci
s národním výborem zavádí národní správy na
hospodářství v čp. 7. paní Pecháčkové a paní
Chmelíkové v čp. 41 a navrhuje dohledy nad
dalšími úpadkovými usedlostmi. Na zásah
akčního výboru dochází i ku změnám
v národním výboru. Dosavadní předseda J.
Šelbický podal rezignaci a na jeho místo je
navržen V. Pavlíček. Dále byl zproštěn členství
V. Švec dosavadní disponent hospodářského
družstva v Čejeticích, protože je proti němu
vedeno šetření o protistátní činnosti. Dále
zprostil pracovního poměru J. Pastorka. Další
práce akčního výboru Národní fronty byla
zaměřena převážně na provádění národní
očisty.
Práce národního výboru
Po dnech únorové očisty v národě i zde na

vesnici dostává k rychlejšímu tempu a hlavně
začíná konečně řešit úkoly mající vliv na
celostátní výživu národa, to jsou úkoly plnění
dodávek, zemědělské výroby, výstavby a jiných
úkolů.
Výměna pracovních sil na MNV
Na návrh AV NF a za souhlasu ještě starého
národního výboru je propuštěn ze služeb MNV
J. Pastorek – nestačí zvládnouti práce, rovněž
tajemník J. Mašín je poslán do penze, protože
ani on nestačí již na zvládnutí agendy pro stáří
a mimo toho nemá pochopení pro nové
způsoby práce zvláště po stránce politické.
Jako nová pracovní síla byl přijat jako tajemník
obce B. Dvorský s platem Kčs 3000,- mimo
čtvrtletního státního vyrovnávacího příplatku
900,- Kčs a k tomu naturální požitky dílec
pastviny na Dole.
Výpis z kroniky Bukovna

KALENDÁRIUM
Patronem myslivců je Hubert
Hubert žil v 7. a 8. století a podle legendy byl
mladíkem propadlým světským zábavám,
především lovu. Jednou se na lovu setkal s
bílým jelenem, který měl mezi parohy kříž.
Toto zjevení způsobilo jeho obrácení na
křesťanství a později se stal dokonce
biskupem. Z toho důvodu je zobrazován jako
biskup nebo jako lovec, ale vždy je poblíž jelen
s křížem mezi parohy. Svatý Hubert se stal
patronem myslivců.
Možná jste slyšeli i o svatém Eustachovi,
vypráví se o něm téměř totožná legenda jako o
Hubertovi. U nás je rozšířen kult svatého
Huberta, o jeho podporu se zasloužil
především František Antonín hrabě Špork,
který založil lovecký Řád sv. Huberta (1695) a
do Čech přivedl i nový hudební nástroj, lovecký
roh.
Jako u všech svatých i svátek sv. Huberta
připadá na den, kdy světec zemřel, protože
tento den se považuje za „den narození pro
věčnost“.
V případě Huberta je to 3. listopad, kdy se na
různých místech konají svatohubertské jízdy,
14

vlastně symbolický hon na lišku, kdy jezdec
představující lišku má na rameni připevněný
liščí ocas a ostatní jezdci jej „pronásledují“.
Tato jízda zároveň znamená ukončení jezdecké
sezony.
Jinde se zase konají svatohubertské slavnosti, v
jejichž rámci se představí třeba i lovečtí psi,
sokolníci a připravují se zvěřinové speciality.
Také myslivci u této příležitosti tradičně
pořádají Hubertské zábavy, tedy myslivecký
ples
–
„Hubertskou“
nebo
se
konají Svatohubertské mše.

VOLNOČASOVÝ AREÁL

DUBEN

KVĚTEN

ČERVENEC

SRPEN

PLÁN AKCÍ
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12. listopadu Výlet s baráčníky
26. listopadu Posvícení
17. prosince Výlov
18. prosince Zlatá neděle

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
70 LET
Fictumová Eva

Bukovno

75 LET
Salač Josef
Moskla Jan
Formánková Eva

Bukovno
Bukovno
Líny

80 LET
Bičík Jan
Švec Václav
Lacková Irma

Bukovno
Bukovno
Bukovno

Zástupci obce občanům předávají gratulaci k jejich životnímu
jubileu.

NOVÍ OBČÁNCI
Roško Mykhailo
Herman Lilly

Bukovno
Líny

Z NAŠICH ŘAD ODEŠLI
Kysela Miloslav
Bukovno
Nistorová Veronika Bukovno
Jména jsou zveřejněna na základě předchozího souhlasu.

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