Obec
Bukovník

Úvodem:
Milí přátelé a milovníci obce Bukovník,
než se začtete do této publikace, dovolte mi pár důležitých slov.
Velké poděkování za ochotu a vstřícnost patří především panu
profesoru Ladislavu Novákovi, dlouholetému řediteli sušického
gymnázia a velkému patriotovi obce Bukovník, který nezištně věnoval svůj čas k sepsání většiny této publikace. Jeho otec, též Ladislav
Novák, působil před 2. světovou válkou jako řídící učitel ve škole
v Bukovníku a vedl po celou dobu svého působení obecní kroniku, ze
které bylo nejvíce čerpáno.
Dále pak velký dík za zapůjčené fotografie ze soukromého archivu pana Ladislava Nováka, paní Novotné, pana Froulíka a paní
Želízkové z Bukovníka.
Děkujeme také panu Froulíkovi za zapůjčení svých vlastnoručně
psaných zápisků.
Přední strana obálky:
obraz Bukovníka Pohled od panské Březinky, který namaloval
v r. 1923 Vojtěch Svoboda, truhlář, malíř samouk, potomek staré
učitelské rodiny Svobodů. Byl též tvůrcem opony pro místní divadelní spolek Jirásek.

Přeji Vám příjemné chvíle při zajímavém čtení. A pokud se na
něco zapomnělo, žádám Vás o schovívavost.
Děkuji.
Rodák z Bukovníka Jiří Novák
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Bukovník
Pamětní publikace k 760. výročí první zprávy o osadě
a ke 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci.

MOTTO:
„Taková kronika, to není jen popsaný papír,
je to hlas předků k nám.“

Na pahorku pod Blažňovem
kostelíček s věží nízkou,
staletí z ní zněly zvony
do dálky i zdejší vískou.

Slávě Boží, lásce k vlasti
sloužily tu fara, škola.
Časů běh však bez milosti
odnes´ vše do minulosti.

Úvodní verše jedné z balad Erbenovy Kytice prozrazují záměr
autora části publikace, který zde prožil své dětství do roku 1938:
oživit minulost jedné z mnoha vesniček, spočívajících na vlně
kopců šumavského podhůří, i jejích skromných a pracovitých obyvatel. Není podrobnou kronikou, jejím posláním je stát se stručným
průvodcem místa, jeho přírody a života osadníků.

Z historie
Na východním okraji Sušicka, pod tajemným Blažňovem, leží
kdysi lidnatá, živá vesnička Bukovník (615 m n. m.) Má se za to, že
byla založena v období tzv. vnitřní kolonizace českých zemí kolonisty, příslušníky slovanského kmene Zličanů a snad i Doudlebů,
v místě, porostlém bukovým lesem – jak prozrazuje její název
a patří mezi nejstarší osady v této krajině. Místo bylo okrajovým
územím knížecího rodu Slavníkovců, sídlících na hradě Libici
u Poděbrad. Po založení Práchně, knížecího hradu Přemyslovců,
však bylo později začleněno do oblasti pod správou přemyslovského státu. Staré pomístní názvy přírodních dominant krajiny –
Blažňov (665 m n. m.), Želenov (663 m n. m.) a dalších, jako Pálená
Hora, Pokloniště, Hrozín a konečně i četné nálezy zlomků keramiky, lidově zvané popelnice (podle obsahu nádob s typickými slovanskými znaky) na vrchu Blažňově, svědčí o pozdním přetrvávání
předkřesťanského pohanského kultu v životě osady. Snad proto
není Bukovník jmenován v zachované písemné zprávě z r. 1040
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(podle historiků pozdějšího falzifikátu původního pergamenu) mezi
osadami, věnovanými knížetem Břetislavem Břevnovskému klášteru. Jejichž středem byly Nezamyslice, jako např. osady Živohybice
(Žihobce), Domoraz a dalších 16 vesnic v širším okolí. Tehdy,
a zvláště v následujícím století, začíná vítězný nástup křesťanství
v této krajině, což dokládají stavby kostelů (Mouřenec, Albrechtice, Nezamyslice, Zbynice aj.), mezi ně patří kostel Bukovnický,
zasvěcený sv. Václavu.
Je to jediný, dodnes existující svědek, i když nikoli ve zcela
původní podobě, spojující minulost se současností. Byl vybudován
vladykou Dobczem (Dobiášem – Tobiášem) z Bukovníka, který je
jmenován v listině Přemysla Otakara II. z r. 1251 (farní kronika
kostela v Bukovníku), jenž měl v erbu jakousi mříž, a který
si vystavěl při kostele své sídlo – tvrz. Tato měla být propojena
s věží kostela pavlačí na tribunu (kruchtu), takže zděný kostel byl
v době ohrožení dřevěné tvrze útočištěm jejího osazenstva. Podle
citované farní kroniky se jednalo o stejnou konstrukci stavby
i v ostatních kostelích z této doby v okolí. Tímto zjištěním by
měla být zodpovězena otázka místa staré tvrze prvních Pánů
z Bukovníka. Přesnější doklady však může přinést jen důkladný

průzkum stavby kostela. Na kostele jsou patrné znaky románské
architektury – portál s půlkruhovou východní absidou, klenutou
valenou vazbou, a v jihozápadní části věže s podvojnými okénky.
Tehdy bývalo zvykem, že příslušníci vladykovy družiny si stavěli svá sídla v okolí jeho tvrze a kostela, a tak se vytvářelo jádro
sídliště – osady. Nemajetní, podruzi, odkázaní na robotu na „panském“, umísťovali svá bydliště – často jen dřevěné polozemnice –
na odlehlejším místě. Tak vznikly takzvané bukovnické „Šáry“.
(Název je patrně germanismus z německého Schar – houf, skupina,
část.) K Bukovníku měla patřit i okolní blízká osada s tvrzí
a poplužním dvorem Prašivá (Prášivá?), rovněž sídlo vladyckého
rodu s erbem ptáka, která však zanikla v době husitských válek. Už
za vlády Karla IV. se původní rodové, tzv. tribunové kostely, staly
kostely farními, bukovnický v r. 1360. Faráře vrchnost vybavila
obydlím (fara), pozemky a lesy. Ten býval jakýmsi feudálovým
sekretářem, neboť feudál v té době sotva uměl psát a místo podpisu používal své pečetě. Vrchnost měla právo osazovat faru, právo
pohřbu v kostele a místa v kostele izolovaného tam při obřadech
od poddaných (kruchty, oratoria).
Ve 14. století se v Bukovníku nachází rytíři s erbem dvou buvolích rohů, kteří jsou členy už jiného rodu, než byl Dobecz. Jména
dalších držitelů Bukovníka se jen obtížně získávají ze skromných
záznamů, jichž se po husitských bouřích, třicetileté válce a zničení
archivů za vlády Josefa II, zachovalo jen málo. Koncem 14. století
se stávají držiteli Bukovníka a Damíče majitelé Mačického panství,
bratři Hořčicové z Prostého na Moravě. O způsobu jeho získání
existují dvě verze: buď sňatkem Vícemila, prvního z Hořčiců, s mačickou majitelkou panství, nebo jeho koupí. V historii Bukovníka se
objevují v dalších létech také páni Kocové z Dobrše. Jeden z nich,
Prokop Koc, zakoupil pro zdejší kostel dva zvony. Jeden nesl letopočet 1501 a druhý 1510. Při pozdějším požáru kostela se však roztavily a k zavěšení nových došlo až za patronátu majitelů Taschků
v r. 1864.
Hořčicové nepřinesli svým poddaným nic dobrého, prosluli loupeživým způsobem života doma i za hranicemi země, jejich mačická tvrz, dvůr i ves Mačice za vladyky Jana, byla v r. 1520 městským
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vojskem vypálena. Podle farní kroniky byli bohužel mezi jejich
pomocníky i někteří Bukovničtí. Po Hořčicích přicházejí do
Bukovníka páni Břežští z Ploskovic a od r. 1629 Zdeněk Ježovský
z Lub a na Kalenicích. Existenci Ježovských zde dokládají náhrobní kameny v dlažbě kostela, uvedeného rytíře a jeho manželky
Žofie Doroty, rozené Borinky ze Lhoty. V r. 1690 byl kostel zrekonstruován a přistavěna kaple sv. Josefa, nyní Panny Marie.
Hřbitov v těchto dobách nebyl u kostela, byl zřízen na poli
v místě pod pozdější tzv. „Sejpkou“ a nazývaný „Krchůvek“. Po
původních pamětních dřevěných křížích dnes zde stojí tři železné
kříže, zasazené v oblých kamenech. Kameny jsou podle pověsti už
z období předkřesťanského (obětní?). Podle pověsti se zde sloužily
polní mše podobojí, což by svědčilo o přítomnosti husitů. Z tohoto

dvory rozkopali a například ze dvou pozůstalých studen pod
Šáry si na své sídlo
zavedli vodu. Tehdy
sídlil v Bukovníku
menší zeman, rytíř
z rodu Maroušků. Patřil mu rozlehlý dvůr,
který při velkém požáru poloviny vsi
i kostelní věže vyhořel a rozpadl se ve dvě
části. Jeho zvláštní
výsadní práva dokládaly pečetě na listinách ve vlastnictví
pana Marouška.

Starý hřbitov

Po rodu Ježovských jsou zde páni Collatorové z Říčan, a to od
r. 1679. Po Šebestiánu Collatorovi sedí na Bukovníku rytíř Malovec,
pak Šintál, a poté baron Garmont, který Bukovník prodal v r. 1845
i s Mačicemi bývalým majitelům sklárny u Vimperka, německým
Taschkům, kteří v Bukovníku vystavěli panský dvůr. Od té doby
jsou osudy Bukovníka spojeny s Mačicemi.

hřbitova byly později pozůstatky zemřelých přeneseny do nově zřízeného hřbitova u kostela. V kostele – po bitvě na Bílé Hoře – přisluhovali od r. 1620 na zdejší faře faráři z Nezamyslic. Tehdy
museli poddaní odvádět církvi velké daně a těžce robotovat na farských polích. Někteří nemohli tyto těžké úvazky plnit, museli své
statky prodat vrchnosti a vystěhovat se z Bukovníka. Páni opuštěné
8

Jak probíhaly změny v obci v držbě půdy se bohužel z kronik
téměř nic nedozvíme. Chybí zmínky o berní rule z r. 1653 – 1658,
v poznámce o tereziánském katastru z r. 1747 se uvádí, že panství
mělo 360 strychů polí, 10 strychů luk a 74 strychů lesa. Poddaní
odváděli Mačickým četné naturálie. Nedovídáme se mnoho o rábizaci velkostatku – parcelaci pozemků mezi poddané, ani o soupisu
veškeré plodné půdy za vlády Josefa II., ani zprávy o důsledcích
zrušení nevolnictví a poddanství, či zrušení roboty z r. 1848. Uvádí
se, že teprve v r. 1850 se Bukovník stává obcí s vlastní volenou
samosprávou. Posledním rychtářem byl občan Matějček a prvním
starostou Václav Šesták.
9

V r. 1832 řádí v Bukovníku cholera, denně se koná 2 – 7
pohřbů. V r. 1850 dochází k výstavbě nové fary. V tomto roce
13. a 25. června dochází k mimořádnému přírodnímu úkazu, obyvatelé Bukovníka pociťují zemětřesení. V tomto čase se šíří bída,
která vyhání lidi do Ameriky a do Vídně.
V r. 1881 je zakládán v Bukovníku sbor dobrovolných hasičů,
jehož součástí jsou i Mačičtí. Má 51 členů. Za tři roky poté je vystavěna hasičská kolna (zbrojnice). Je zaznamenáno, že v roce 1912
je zřízen přívod vody do obecní kašny
u farského dvora. Na bukovnickou
faru přichází kaplan František Jirsa,
skromný, obětavý a pracovitý člověk,
sám fyzicky pracující na farských
polích a při opravách kostela. Končí
stará éra majitelů mačického panství
v Bukovníku úmrtím Huberty Taschkové. Rok 1914 zasáhl tragicky do
života obce. Kronika zaznamenává
vyhlášení první světové války, rukoNáhrobek na starém hřbitově,
zde je pochována Huberta Taschková.
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vání mužů do války, tragické výjevy loučení při
mobilizaci a mobilizační
rozkazy mocnáře, bídu
a hlad během války.
Rozvíjí se a sílí ateismus, jako důsledek válečných útrap a rodinných tragédií. Do války
narukovalo 59 občanů,
v bojích padlo 15 vojáků, několik zůstalo nezvěstných, několik se
usadilo po válce v Rusku. V československých
legiích byli dva legionáři. Ve válečných létech
mezi roky 1914 až 1918
probíhaly v obci každý
rok odvody. Byly prováděny vojenské rekvizice,
Pomník padlým vojínům
obilí, brambor, sena i dobytka. V r. 1916 byly z kostela sejmuty zvony. Zpráva o konci války
v r. 1918 přichází do Bukovníka opožděně. Ještě 30. října nikdo
v Bukovníku nevěděl o převratu a vzniku republiky. Zprávu přinesl
až poté krejčí František Cajs, nikdo mu nechtěl věřit, že po 300 letech útisku a poroby máme samostatný stát. Ale již před tím,
29. září, vypukla v obci španělská chřipka. Epidemie trvala 30 dní
a byly konány 3 pohřby denně.
Další záznamy se týkají již života v obci za existence republiky.
V r. 1920 byl založen spolek divadelních ochotníků. Později přijal
jméno Aloise Jiráska. Bylo započato s výstavbou obecního vodovodu. V r. 1924 byl zaveden vodovod do školy. Na věž kostela byly
zavěšeny nové zvony za velké účasti občanstva a spolků (2 větší
a 1 menší). V srpnu téhož roku se v místě uskutečnily vojenské brigádní manévry (28. a 29. 8.). V Bukovníku bylo velitelství polního
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praporu a dělostřelců. V r. 1925 shlédnou Bukovničtí poprvé promítání filmu v pojízdném biografu majitele Kludského. V r. 1928
se uskutečňují velké oslavy 10. výročí vzniku ČSR. Ustavuje se
výbor pro zřízení pomníku padlým vojínům za světové války.
Kámen pro pomník je vybrán z Blažňova, jeho zhotovení stojí
6822 Kč. Je zasazena Lípa Svobody. Žáci školy jsou seznámeni
s projevem prezidenta T. G. Masaryka, který měl ke školní mládeži 27. října.
„Vítejte! Zahájil jsem desetileté oslavy republiky s legionáři,
a teď jste vy, děti, druzí v řadě oslavovatelů. Promluvme si tedy
vážné slovíčko. Přeju Vám, jak jsem to slýchal od malička, zdraví
a boží požehnání. Abyste byly a dlouho zůstaly zdravé, musíte
se o to přičinit. A není to nic těžkého, pečujte o čistotu svého těla,
nebojte se vody, myjte se s chutí, koupejte se a plavte, pohybujte se
čile na čerstvém vzduchu a dejte se ohřívat sluníčkem. Větrejte
si světnici a byt, v jídle buďte střídmé, vystříhejte se všeho mlsání,
nepijte žádných nápojů alkoholických. Hrajte si vesele, ale když se
učíte, když pracujete, učte se a pracujte vážně. Nevyhýbejte se práci,
i když jste na školách. Já sám jsem vděčný za to, že jsem byl na
řemesle. Jen prací se člověk stává praktickým. Sokolujte a cvičte
tělo hrami a rozumným sportem. Přemýšlejte, když dorůstáte, o tom,
co chcete být. Ať budete dělníkem, ať rolníkem, ať řemeslníkem,
ať učitelem, ať technikem, ať umělcem nebo spisovatelem, zkrátka,
ať budete čímkoliv, vždycky buďte pilnými a poctivými pracovníky.
Všichni jsme povoláni k práci. Každý na svém místě a podle svých
vloh. Společnost musí mít pracovníky rozmanité, práce musí být
účelně rozdělena a uspořádána, ale všichni, kdo poctivě pracujeme,
jsme si v práci rovni. Dobrý dělník není méně vhodný, než dobrý
prezident.“
Začátek dalšího desetiletí naší republiky byl ve znamení ekonomiky. V r. 1930 se uskutečnilo sčítání zemědělců a živnostenských
závodů. V obci bylo napočteno 53 zemědělců a 19 závodů živnostenských. Celková výměra katastru čítala 408 ha, s pozemky
zabranými pozemkovou reformou 438 ha. Nad Šárem vzniká velký
vodojem s obsahem 400 hl. Při výkopu byl nalezen starý pluh zřejmě středověkého původu. V roce 1932 je v Pokloništi a na Pálené

Hoře nacházeno množství úlomků starověké keramiky, které jsou
soustředěny ve škole. K průzkumu naleziště je pozván archeolog
Dubský, který se však nedostavil. V tomto roce je otevřen kamenolom Na Pahorku, kde kameníci lámou kámen a vyrábějí
dlažební kostky pro dláždění Sušice. V r. 1933 vrcholí světová
hospodářská krize, množí se exekuce majetků a nucené prodeje
nemovitostí. V Německu se dostává k moci Adolf Hitler a šíří se
fašismus. Svět se připravuje na nový válečný konflikt. V republice
jsou pořádány dny brannosti, cvičí se poplachové signály CO. V roce 1935 se zvyšuje péče o kulturní úroveň zahájením činnosti
obvodní putovní knihovny na okrese Sušice. Ministerstvo školství
vydává výnos o oslovování učitelů: pan učitel (paní učitelka), pan
farář, pan řídící učitel. Množí se lidé potulkou, šíří se krádeže a časté
požáry. V tomto roce abdikuje prezident T. G. Masaryk, národní
shromáždění volí novým prezidentem Dr. Edvarda Beneše.
V následujícím roce byly provedeny soupisy domácího zvířectva.
V Bukovníku se chová 22 koní, 213 kusů hovězího dobytka,
40 vepřů, 30 koz. Mezinárodní situace si vyžádala vyhlášení Zákona
o obraně státu. Je dokončena stavba okresní silnice z Bukovníka do
Žihobec o délce 2,7 km nákladem 361 500 Kč. Je upravena náves
a zlepšena kanalizace.
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Kameníci v bukovnickém lomu

Profil politického života v obci prokázaly poslední předválečné
volby v demokratické ČSR v r. 1936. Do národního shromáždění
bylo odevzdáno 136 hlasů. Nejvíce hlasů získala sociální demokracie – 36, fašisté získali 33 hlasů, strana republikánská 19 hlasů,
lidová strana 30 hlasů, národní socialisté 16 hlasů. Do obecního
zastupitelstva hlasovalo 168 občanů. Lidovci získali 64 hlasů, soc.
demokracie 60 hlasů a nár. socialisté 24 hlasů. Obecní zastupitelstvo
mělo 12 členů, obecní rada byla čtyřčlenná.
Poněvadž významnou úlohu v kulturním životě obce měla škola,
budiž jí věnována v historii obce alespoň krátká zvláštní kapitola.
Její vznik se klade do počátku 18. století. Kdy však byla první škola
v Bukovníku zřízena, nelze dnes přesně zjistit, ale podle záznamu ve
farní kronice místa byla zde již před rokem 1729. Podle zprávy
o obci v publikaci Západočeský kraj A – Z z r. 1989 existuje
v Bukovníku již v r. 1619 správce školy D. Hortensius, který je literárně činný. Kantor bydlel na faře a učilo se porůznu ve vhodných
objektech do té doby, než byla postavena „stará“ škola u Volfů.
První učitelé byli vysloužilí vojáci, kteří měli základní znalosti ve
čtení, psaní a počítání. Vedle tohoto trivia vyučovali i náboženství
místní kaplani. Vyučování tehdy začínalo modlitbou pod křížem
a obrazem zeměpána. K zápisu do písanek sloužilo umně seříznuté
husí brko, důrazný výklad a ukazovátko – rákoska – učitele, slovo
Boží od oltáře a kázání z kazatelny byly hlavní metodou a obsahem
vzdělání dětských osadníků. V roce 1796 navštěvuje tuto školu
96 hochů a 101 dívek. Příjem kantora za rok: 21 zlatých za vyučování, 10 zlatých za pohřby, 12 zlatých za muziku, 12 zlatých za svátky a 8 zlatých za koledy. Do staré školy chodily děti z Bukovníka,
Mačic, Vojnic, Soběšic, Damíče, Bílenic a Čimic. Učitele platili
osadníci, z každého čísla vybíral učitel 14 krejcarů (tzv. sobotáles),
o svátcích dostával koledu. Dohled nad školou vykonávala církev,
zápisy byly vedeny německy. Dříví pro otop zajišťovaly přiškolené
obce. Mezi příjmy kantora (název kantor je latinsky zpěvák) patřily
i odměny za funkci varhaníka a zpěváka v kostele. Vedle staré
školy byla v patrovém stavení u Švarců v tzv. Židovně na počátku
18. století též učebna pro děti židovských obyvatel z celého okolí,
které vyučoval rabín. Majitelem objektu byl Žid jménem „Mojžíšek“, který také pálil kořalku ze švestek, s níž čile obchodoval.

Pro novou školu, postavenou po požáru staré, kdy vyhořela i část
obce, kostelní věž i zničeny zvony, byl získán pozemek Na Pahorku.
Nová škola byla postavena v r. 1865, měla od počátku dvě třídy
a od r. 1891 byla trojtřídní. Pro tehdejšího učitele školy Svobodu
postavila Na Pahorku obec chalupu, což dokládá péči obce o zajištění vzdělání svých dětí.
V roce 1870, končí církevní dohled nad školami, učitele již platí
a školství řídí stát. Církev si však stále podržuje významný vliv.
Po výstavbě škol v Soběšicích a Bílenicích zůstávají přiškoleny do
Bukovníka trvale už jen Mačice a Vojnice. Od r. 1919 se v novém
demokratickém státě vyučování
začíná bez modlitby a bez kříže
v průčelí učebny.
V závěru této stručné historie
bukovnické školy je dlužno připomenout, že její učitelé bývali vždy
hlavními iniciátory a pěstiteli kultury v obci. V 19. století historie připomíná prvního skutečného pedagoga, řídícího učitele Svobodu, po
něm pak oblíbeného řídícího učitele
Kaisera. V novém státě potom učitele a pozdějšího řídícího učitele
Ladislava Nováka, zakladatele Pomník ředitele školy Kaisera.
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1. třída obecné školy (tř. uč. L. Novák, uč. Frant. Raba) r. 1931

obecní kroniky a hlavního kronikáře téměř po celou dobu existence
1. ČSR. Za jeho ředitelování působili na škole dobří učitelé, jako
např. Fr. Pospíšil, Rudolf Resch, Fr. Raba i učitelka Vojtěchová. Na
konci 30. let zde vede školu řídící Luhan.

Učitelský sbor místní obecné školy (uč. L. Novák s manželkou a synem,
učitelky Šabonková, Beránková, farář Frant. Jirsa) r. 1938

Ve zhoršujícím se mezinárodním ovzduší jara roku 1937 se uskutečňuje poslední oslava narozenin již vážně nemocného prezidenta
Osvoboditele T. G. Masaryka. 23. května u příležitosti 53. narozenin
prezidenta Edvarda Beneše skládá u pomníku padlých v nových
stejnokrojích hasičský sbor přísahu za velké účasti obyvatel. V srpnu pojízdný biograf promítá v sále u hořejších Janoutů filmy, připomínající legionáře v boji za svobodu a c. k. infantérii: Zborov,
Plukovník Švec, Dobrý voják Švejk.
Koncem srpna proběhly v Bukovníku velké vojenské manévry.
Ubytováno bylo 260 koní, přes 200 vojáků, 15 důstojníků (jezdectvo, mechanizované jednotky). Bylo provedeno protiletecké cvičení. Polní kuchyně poskytovaly vojákům vydatnou stravu. Hrachová
kaše či čočka s uzeninou však v oblibě nebyly. Velitel jedné čety
zde byl poručík Schwarzenberg, který nocoval a snídal černou kávu
ve škole, na ranní nástupy své jednotky však posílal svého podřízeného četaře.
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14. září umírá T. G.
Masaryk. Je vyhlášen
státní smutek, uspořádána tryzna a v kostele zádušní mše za
masové účasti lidu.
Následující průběh
státního pohřbu, vysílaného
rozhlasem,
umožňuje sledovat na
faře farář František
Jirsa. O den později
umírá majitelka mačického panství paní
Herberta Taschková,
patronka školy. Poté
20. 11. je panský dvůr
v Bukovníku rozprodán rolníkům, budovy
Učitelé místní obecné školy
a polnosti o výměře
(tř. uč. L. Novák s rodinou, uč. Fr. Pospíšil
60 ha za 430 tis. Kč.
s rodinou, uč. Brauspergerová s mladším
24. 11. odchází z busynem Novákových) r. 1933
kovnické fary oblíbený farář Fr. Jirsa do
Skočic u Vodňan a na jeho místo přichází administrátor František
Uhlíř z Kolince. Na Štědrý večer přelétá přes Bukovník zbloudilé
letadlo ve výši asi 150 m, které pak havarovalo u Kašperských Hor.
Tím končí zápisy kronikáře L. Nováka, který v příštím roce
odchází na nové pracoviště do Sušice. Kroniku vedl od jejího počátku v r. 1923 za starosty E. Volfa.
Dalších zápisů do kroniky se ujímá až po 10 letech ve svobodné
ČSR nový kronikář, řídící učitel V. Janout, místní rodák, neboť po
dobu protektorátu byla kronika zabavena. Jeho jediný zápis z let
1938 až 1945 zaznamenává jen události v Protektorátu a o Bukovníku samém se nezmiňuje. Průběžné záznamy do kroniky byly
obnoveny pak až 19. 2. 2000. Pověřena byla místní rodačka paní
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Dr. Libuše Ježková, roz. Schrottenbaumová. Ve spolupráci s místními pamětníky popsala pečlivě události v Bukovníku od r. 1945 do
r. 2000.
Dne 9. května 1945 obsazují Bukovník jednotky 3. armády USA
gen. Pattona. Vítají je děvčata v národních krojích po staročesku
chlebem a solí. Další dny jsou ve znamení oslav znovuzískané svobody a jsou vzpomínány oběti německé okupace: Josef Maroušek,
jenž zahynul v koncentračním táboře, Jaroslav Želízko a Václav
Volf, oběti náletů v Německu. V následujícím roce 1946 spáchal
sebevraždu majitel mačického statku Taschek, obviněný ze spolupráce s nacisty, a je pohřben v Nezamyslicích. Mačický zámek
přechází později do vlastnictví místního Jednotného zemědělského
družstva. V prvních volbách po osvobození v r. 1946 je zvolen
nový starosta obce J. Bílek. Pro nedostatek životních potřeb, vzniklých vykrádáním země Němci, je zavedeno tzv. vázané hospodářství
(lístky na potraviny a veškeré životní potřeby). V r. 1947
se Bukovník konečně dočkal zavedení elektřiny. Padesátá léta jsou
vyplněna všeobecnou kolektivizací v zemědělství. JZD v Bukovníku vzniká v r. 1956 a prvním
předsedou je J. Polanka. V roce
1950 umírá poslední místní
farář Vadlejch, a od té doby
je místní fara bez faráře. Do
budovy fary se stěhuje lesní
závod. V r. 1952 vrcholí třídní
boj na vesnici, organizovaný
stranickými orgány KSČ. Ze
své staleté, původně vladycké
usedlosti, je vystěhován její
majitel J. Maroušek, pro neplnění předepsaných dodávek
a odchází do Českých Budějovic. V tomto roce byla zřízena nová cesta do Šáru přes
pozemek pana Boháče.
Nový hřbitov
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V r. 1960 je sloučeno JZD Bukovník s JZD Mačice a v Bukovníku je postaven nový kravín. Od počátku 60. let má Bukovník
místní drobné úvěrové družstvo – Kampeličku. V dalším roce 1961
je založen nový hřbitov u Sejpky (tedy blízko míst původního bukovnického hřbitova). První pohřby se zde konají v roce 1967. V roce 1963 dochází k dalšímu sloučení místního JZD s JZD Soběšice.
V tomto roce končí více než třísetletá existence školy v Bukovníku pro nedostatek žáků za ředitelky Skočné. Děti jsou přeškoleny
do Žihobec. V budově školy vznikají byty (nájemník lesník
Vondrovský). V r. 1970 je v obci slavnostně otevřena požární
nádrž v místě bývalého rybníčku. V následujícím roce 1971 je zřízena nová kanalizace do Šáru a posílen stávající vodovod. Konečně
je provedeno českobudějovickým biskupem Hlouchem dne 25. dubna. slavnostní vysvěcení nového hřbitova. V roce 1972 se stěhuje
MNV za starostování Václava Schrottenbauma do budovy bývalé
školy po její úpravě a Bukovník je i správně sloučen s Mačicemi. Je

Letecký snímek - Sejpka se hřbitovem
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rozbořen bývalý Marouškův statek a na jeho místě vzniká nová prodejna, garáž a kancelář MNV, vše v akci Z. 21. 8. 1975 je požárem
zničeno stavení u Dlesků. O dva roky později, 21. června 1977,
umírá náhle Václav Schrottenbaum ve stáří 52 let. Obec v něm ztrácí obětavého a zasloužilého pracovníka veřejného života. V r. 1979
je v obci otevřena nová prodejna. V následujícím roce byl MNV
Bukovník sloučen s MNV Soběšice. V r. 1981 žije obec oslavami
stého výročí místního požárního sboru. Záznamem z r. 1988
o odkoupení budovy bývalé školy k adaptaci nových bytů končí
významné zápisy do dosavadní místní kroniky. Významnou událostí v životě obyvatel Bukovníka bylo obnovení obce rozhodnutím
Ministerstva vnitra z r. 1992.

Geograficky patří území Bukovníka k části Svatoborské vrchoviny v podhůří Šumavy. Povrch tvoří staré krystalické břidlice, do
nichž proniká nejzazší výběžek (tzv. Horažďovický) středočeského
hlubinného vyvřelého tělesa (plutonu), tvořený převážně granodiority, které poskytovaly kvalitní stavební a kamenickou horninu.
Území bylo v geologické minulosti vystaveno dlouhodobým klimatickým změnám a na jeho utváření se podílela zvláště doba ledová, kdy pustá krajina podléhala zesílenému zvětrávání povrchu.
Působením mrazového zvětrávání se narušoval zvláště skalnatý
vrchol Blažňova a skály se rozpadaly v balvanité bloky. V důsledku zemské gravitace se začínaly posouvat po svazích do údolí
a vznikaly tak kamenité proudy a kamenito-hlinité sutě. Ty nemohly být agrotechnicky nikdy využity, sloužily pak jako pastviny
a k výsadbě lesních kultur. Svažitý terén území, tvořený zvětralinami krystalických břidlic (rul, svorů), poskytoval jen hlinito-písčité
půdy střední úrodnosti s výjimkou ostrůvků, tvořených v podkladu
vložkou krystalických vápenců, např. v panské Březince.

Klima sídliště a jeho okolí bývalo vždy výrazně ovlivněno jeho
polohou, nadmořskou výškou 600 m n. m., teplotně a srážkově
se odlišovalo od níže položených míst v údolí Otavy (Žichovicko)
a výše položených míst podhůří (Maleč). Nejstudenějším měsícem
býval leden, teplotně příjemnější býval prosinec. Zjara přicházelo
uprostřed května pravidelné ochlazení (ledoví muži), které často
poškodilo úrodu ovoce. Další rychlejší stoupání teplot vrcholilo
v druhé polovině července. Následující klesání teplot bývalo přerušeno slunnými dny „babího léto“ koncem září až začátkem října,
někdy přesahující až do začátku listopadu. Listopad a prosinec
bývaly vlhké a oblačné. Roční průměr srážek se pohyboval kolem
600 mm/m2. Maximum sněhových srážek připadalo na únor. Četnější březnové deště bývaly přerušeny v dubnu a květnu, maximum
dešťů připadalo na červenec s bouřkovými lijáky. Září a říjen bývaly sušší. Převládaly vždy západní a jihozápadní větry, přinášející
často kalamity. Kronika jich zaznamenala mnoho a četností se příliš
nelišily od současnosti. Například po velkých deštích v červnu
1923 velká voda zatopila Šár, byla zdevastována pole a následovala
pak krutá zima. V r. 1926 opět přichází přírodní pohroma a zkáza
úrody. Katastroficky zasáhla do života obce krutá zima v r. 1929.
Sněhové spousty zavalily cesty, v přírodě hynula zvěř hladem
a mrazem (bílá smrt). Mrazem byly poškozeny ovocné stromy, praskaly zdi stavení, teploty až -30 oC, zemřeli i lidé. Důsledkem byly
epidemie spály a neštovic. Obleva se dostavila až koncem března.
Následovalo léto s bouřkami a krupobitím, které zničilo úrodu.
Poté v červenci nastala tropická vedra (40 oC), bezvládní ptáci
padali ze stromů. V říjnu r. 1934 (ze 4. na 5.) se objevila na severní obloze polární záře, rudé záblesky se střídaly se žlutými od země
k obloze. Jev trval jednu a půl hodiny. Úkaz se objevil znovu 25. 1.
1938, ještě pestřejší (barvy zelené a bílé) po osmé hodině večer.
Opakoval se pak ještě v 10 hodin večer. Podle novinových zpráv
byl viděn v celé střední Evropě. Následující měsíc byl velmi teplý.
Lidé předpovídali světové katastrofy. Evropa se ocitala na prahu
2. světové války.
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Přír odní poměr y
Neživá příroda a klima

Rostlinstvo a živočišstvo
Bukovnicko patří svými rostlinnými druhy do oblasti Šumavského podhůří, původní rostlinné porosty se udržují jen mimo agrotechnicky využívané území. Na hranici polí jsou to porosty lísky
s keři trnky, šípků, hlohu, černého bezu. Na drahách – pastvinách
trávy všech druhů. Na lukách pak s lipnicemi, srhou a bojínkem,
pampeliškou a šťovíky a kontryhelem a dalšími v Pošumaví běžnými zástupci. Vzácnější tu bývaly vstavače – lidově kukačky. Na
okraji lesa se vyskytovala i arnika a zeměžluč, vyhledávané léčivky.
Úvozy cest bývaly lemovány třezalkou a svízely, diviznami i bodláky. Paseky porůstal maliník, vrbovky, zlatobýl a borůvčí, meze
voněly mateřídouškou, zjara fialkami a mochnou. Ve smrčinách
vyrůstaly kapradiny a mnoho různých druhů hub, dokonce i vzácnější lanýže, jimž se zde říkalo „kartofle“ (rostly pod povrchem),
v březinách se objevovaly kozáky a v lískách smrže, kolem modřínů skupinky klouzků. Břehy Mačického potoka lemovaly olše,
různé druhy vrb, místní dva rybníky pokrýval často okřehek (žabinec). Na okrajích vegetoval puškvorec a sítina. V celém okolí se
mezi běžnými listnáči (jasan, javor, jeřáb, topoly) vůbec nevyskytoval buk, po němž má svůj název osada. Lípa Svobody, zasazená na
volném prostranství u západní části kostela v listopadu 1918, zdobená vždy každé výročí vzniku státu, byla po r. 1938 z neznámých
důvodů odstraněna.
Zoologicky patří Bukovnicko do lesního pásma (zóny) a jeho
českomoravského evropského úseku (distriktu). Podle záznamů
v kronice obce býval ještě před 250 lety v okolí občasný výskyt
vlka, neboť v r. 1751 se zde vyměřují na jeho zástřel 4 zlaté, na rysa
3 zlaté, na vydru 3 zlaté. V případě, že by se zde vyskytl i medvěd,
bylo na něj zástřelné také 4 zlaté. Z dravců se např. objevoval orel
skalní, zástřelné bylo 24 krejcarů, za výra 18 krejcarů, za jestřába
8 krejcarů. Z menších šelem ještě dnes jsou zde běžné lišky, kuna
lesní, jezevec a tchoř. Z kopytnatců srnčí. Z menších dravců poštolky, káně myšilov, z nočních dravců sovy, z věže kostela se často
ozýval večer sýček. Nad poli přelétávaly vrány škodící mláďatům
zvěře, a proto byly loveny jako škůdci statkářem Taschkem.
Z korun stromů se ozývali holubi hřivnáči, žluna i strakapoud. Na
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pokrajích lesa tokali bažanti, běžní byli zajíci. V křovinatých porostech v okolí polí bylo slyšet volání křepelek a koroptví. Z malých
šelem byly hojné lasičky a hranostaj, lovící polní hlodavce.
V zahradách a v otevřené přírodě hnízdila početná skupina pěvců,
pěnkavy, stehlíci, strnadi, kosi, v polích skřivani v přílesí drozdi.
Častější byli i konipasi a chocholouši. Na suchých mezích se skrývaly ještěrky, slepýši i hadi. V Loužku u tůní žily žáby – skokan
hnědý a zelený, u Hajnice pod kameny žil pestrý mlok zemní. Na
lukách a pastvinách létalo množství hmyzích druhů – od motýlů
(baboček, bělásků, perleťovců i vřetenušek), přes brouky (chrobáky
– „hovnivály“, střevlíky, kovaříky i tesaříky) až po časté výskyty
chroustů, kteří způsobovali kalamity. Na Žákovské bývala kolem
balvanů hnízda čmeláků, různé druhy sarančat – kobylek a ovádů
trápících pasoucí se dobytek. Na rybníku Marouškovci se vyskytla
i ondatra, chovali se zde kapři, na hladině rejdily vodoměrky, nad
vodou se míhaly vážky a šídla, v bahně při okraji žily škeble. Letní
večery zde oživovaly koncerty žab – skokanů. V potoce bývali
hojní okouni, méně už pstruzi a raci. Brzy zjara přilétali do zahrad
špačci, pod střechami a kolem chlévů hnízdily vlaštovky a jiřičky.
Rozmanitost živočišných druhů se změnami v zemědělství změnila
a zchudla.

Pověsti, nálezy a zvyky
O přízraku v Ohražení
Pod Blažňovem, u Bílenického potoka (v Ohražení), je louka, na
kterou prý po několik let vycházela bílá žena s kosou a nožem na
sekáče, kteří zde chtěli kosit trávu. Jestliže nevyšla, rozpršelo se tak,
že museli práce nechat a odejít. Jednou prý zde odložila nějaká žena
dítě, které pak za velikého nářku umřelo hladem. Dodnes prý zde
o polednách někdy dítě naříká.

Podivný průvod
Kdysi jistý občan z Bukovníka jel v noci povozem ze Žichovic
domů. Unaven usedl za Bílenicemi na vůz a když objížděl kříž
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u Dobovce, přiběhl k jeho povozu pes veliký jako tele, obíhal vůz
a běžel před ním až k Hrozínu, kde strašně zavil a proměnil se ve
světýlko, které blikalo svahem na Blažňov, kde zmizelo.

O vrchu Hrozíně
Když kdysi zbídačený bukovnický osadník šel do tamního lesa
na dříví a počal porážet smrk, obklopili ho dojemně vyjící psi se
zvonečky na krku. Poté tam ještě přiběhly i jakési děti, které též
dojemně plakaly. Dotyčný se polekal, nechal sekeru na místě
a utekl. Odtud pochází název vrchu Hrozín.

Bitovín
V místech dvou rybníků pod vrchem původním názvem Vitovín,
přejmenovaným v časech třicetileté války na Bitovín, stojí na planince Boží muka, připomínající střetnutí Švédů s císařskými,
v němž padlo mnoho žoldnéřů, poté zakopaných v okolí. Bylo zde
nalézáno mnoho pozůstatků jejich výzbroje, podkov koní a lidských
kostí. Střetnutí se událo okolo r. 1645, za tažení Švédů pod velením
generála
Torstensona.
Průběh střetnutí, podobného mnoha jiným, která
se na našem území odehrála, se udál asi takto:
táhlým úvalem od osady
Žihobce cválá vzhůru
východním směrem eskadrona lehké švédské
jízdy, pátrající po císařských, kteří jsou tu někde
v kopcích skryti. Široké
střechy jezdeckých klobouků s bílými pštrosími
péry na kosmatých světlovlasých hlavách, blyštivé kyrysy na hrudích
Boží muka u Bitovína
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jezdců, zvonivý třesk kovových součástí na postrojích a zbraních,
odfrkávání koní, pot a pach kůže a zvířat, to vše provází rachotivý
dusot kopyt skupiny. Již docválali vzhůru na volnou planinku, která
klesá náhle k potoku, nad nímž se zdvíhá obrostlý vršek. Koně
a lidé ucítili pach vody a vidina osvěžení je zbavuje ostražitosti. Na
úpatí protějšího zarostlého svahu, kam nemohou jezdci dohlédnout,
se však napříč staré cesty rozestavěla řada císařských mušketýrů
a za nimi v řadě kopiníci. Mušketýři již založili pušky do vidlic
a zapálili lunty. I kopiníci zapřeli šikmo před sebe svá kopí, jejichž
hroty spolu s četnými jícny mušket tvoří hrozivou hráz. Další jsou
skryti mezi křovinami a stranou v záloze čeká oddíl kyrysníků, připravených zasáhnout. Výhody a přesila císařských jsou zřejmé.
Švédové již sjeli k potoku a koně i lidé žíznivě pijí. V tom třesknou muškety a zdvihne se křik. Neúprosná řež se strhne v úzkém
údolíčku a nikdo se nezdržuje zajišťováním zajatců. Pověst praví, že
potok pod kopcem protékající, zrudl prolitou krví. A tak jen boží
muka na planině nad potokem a jméno vrchu jsou památkou na
bojiště, kde se střetli žoldnéři naší zemi cizí, kteří zde rozsévali jen
smrt a zkázu.

Smutný kámen
Na staré cestě z Bukovníka do Žihobec, na hranici katastru
bukovnického a žihobeckého, která vedla kolem Smutného kamene,
hrával o půlnoci dudák na dudy z lidských kostí. Dnes už tam
kámen bohužel není.

Poklad na Blažňově
Když prý z bitvy u Bitovína prchali vojáci a důstojníci, odnesli
železnou kasu se žoldovními penězi na Blažňov, kde ji zapustili do
jámy a zavalili balvany. Pověst také uvádí, že pod Blažňovem za
války třicetileté a už za válek husitských tábořilo mnoho ozbrojenců, kteří okolní vsi vyplenili.
V r. 1870 byly Na Pahorku nalezeny dva hrnky španělských
stříbrných peněz s obrazem krále Filipa II. Tehdejší učitel Svoboda
nález odeslal do muzea v Praze a jeden peníz si ponechal na památku.
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Na Blažňově v sedle mezi Pálenou Horou a Březinkou a v Pokloništi bývaly vyorávány četné části nádob, takzvaných popelnic,
z časů předkřesťanského osídlení místa. Má se za to, že Blažňov
byl pohanským obětištěm, kde na Pálené Hoře spálení zemřelí byli
po žehu pohřbíváni. Při výkopech pro vodovod v r. 1930 byla
v poli nad Šárem nalezena stará železná radlice, jaké byly používány při orbě v raném středověku. Některé tyto nálezy spolu s nálezy ostruh a podkov z okolí Bitovína byly uchovávány v kabinetu
místní školy ještě ve 30. letech minulého století. O jejich osudu po
zrušení školy není zpráv. Kronika uvádí, že mnohé prý si přisvojili
neznámí nálezci.
Při vchodu do kostela jsou uvnitř po obou stranách zděné stupně,
na nichž musela stávat děvčata, která se přiznala k pohlavnímu
styku, a musela vítat věřící, do kostela přicházející, slovy: vítám
vás, lidičky, do kostela, já jsem se dopustila. Některá si proto raději
prý vzala život, než aby se vydala veřejné hanbě.
Za doby barona Gramonta šenkýř Václav Šesták pozval do obce
Urbany, jimž nechtěli nikde přiznat domovské právo. Pocházeli
z Čisté u Rakovníka. Tak prý se za zlatý prsten listina z Rakovníka,
prokazující jejich domovské právo, přepsala na Bukovník, a loutkáři Urbani tak měli získat domovské právo zde.
Zakladatel světového cirkusu Kludský pocházel z Bukovníka,
z chalupy u Počtů. Dostal od císaře Františka Josefa I. zvěřinec jako
dar proto, že vychoval pro c. k. armádu 12 synů – vojáků. Kludský
později věnoval bukovnické škole vycpané lvíče. Rodinní příslušníci se ke svému rodišti hlásili a občas v Bukovníku později hostovali s pojízdným biografem.

Zbytky základů domu Kludských

O svátku Tří králů 6. ledna se v kostele světila křída, kterou se
psala na futra dveří znamení K+M+B. Chlapci oblečení v dlouhých
bílých košilích s papírovými korunkami na hlavě zpívali o cestě do
Betléma a koledovali po chalupách. Na Hromnice se světily v kos-

tele svíce „hromničky“, které si věřící přinesli a v období bouřek
pak rozsvěcovali jako ochranu proti úderu blesku. O masopustním
pondělí a úterý chodily přestrojené „maškary“ – kůň s jezdcem,
kominík, medvědář s medvědem, Žid s pytlem a jiní – a končilo se
pak v hospodě. Na květnou neděli se světily rašící pruty lísky,
střemchy, vrby, svázané do „košťat“ a opentlené. Větvičky z nich se
pak zakládaly za rámy obrazů a do půdy, aby se urodilo. O Velikonocích místo zvonění (zvony odletěly do Říma) se děti po modlitbě u železného kříže vedle vchodu na hřbitov vydávaly s řehtačkami, tratárky a klepačkami po vesnici a přes Šár, pak zadem kolem
Hubačovic stavení a kolem školy zpět ke kostelu, kde se rozcházely. Na Zelený čtvrtek se děvčata umývala studenou vodou, aby byla
hezká, na Velký pátek se zpívaly v kostele pašije a konala se
Křížová cesta se 14 zastaveními u obrazů, znázorňujících Ježíšovu
cestu na Golgotu. V kostele byl upraven Boží hrob. V přírodě se
nesmělo hýbat se zemí. Na Bílou sobotu se konala slavnost
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Zvyky
Ještě ve 20. a 30. létech minulého století se udržovaly na vsi
některé zvyky a obyčeje, které po celé generace upevňovaly vzájemnou pospolitost a staré tradice jejích obyvatel.

Vzkříšení s průvodem. Na Boží hod byly slavnostní bohoslužby.
Brzy ráno se sypaly mezi staveními cestičky (pískem, pilinami,
popelem), prozrazující milenecké vztahy. Na Pondělí velikonoční
byla připravena barevná vajíčka, chodívalo se s pomlázkou a zpívaly se koledy. Před 1. květnem stavěla chasa na prostranství u dolních Janoutů májku. O Svatodušních svátcích se pletly věnečky
z lučního kvítí, které posvěcené v kostele měly mít magickou moc.
Po sklizni se konaly dožínky, v Mačicích i takzvaná konopická,
a pořádaly se v hospodách muziky. 6. července se pálívala hranice
na památku upálení Mistra Jana Husa buď v Loužku, nebo
u Sejpky, se zpěvem „Hranice vzplála na břehu Rýna…“. Mládež
vrhala rachejtle a počítaly se ohně jinde hořící.
Farní kostel Svatého Václava slavil v den svého patrona v září
velkou pouť velkou mší za účasti celé farnosti. Vesnici zaplavily
krámy trhovců, nechyběla střelnice ani kolotoč na ruční pohon,
který zajišťovali silnější chlapci za odměnu následného svezení.
Občerstvení poskytovaly sudy s okurkami rychlokvaškami, prodával se i osvěžující lák. Pouť vrcholila taneční zábavou u Polanků.
Z Bukovníka byla konána procesí s korouhvemi a s předzpěvákem do poutního kostela ve Strašíně. V adventu na svátek Svaté
Barbory se řezaly větvičky třešní, aby ve vodě do Vánoc vykvetly.
Na svátek Sv. Mikuláše i v Bukovníku chodil světec s čertem
a někdy i s Andělem rozdával dárky i uděloval tresty pro neposlušné děti. Čert harašil řetězem a mumlal „mulise mulise“. Vánoce
začínaly Štědrým dnem, kdy se zdobil stromek a držel se půst do
Štědrého večera. Po vsi pak troubil pastejř a obecní trubač Kuba
Frantíků (Švarc) na starobylou pastýřskou troubu a po přání
k Vánocům dostával výslužku. Pozdě večer se šlo na Půlnoční do
kostela. Na Štěpána chodili dětští koledníci s přáním k novému
roku. V dlouhých zimních večerech, kdy nebyl ještě zaveden
v obci elektrický proud, nebyla ani rádia či televize, chodili lidé na
„hrátky“ (vzájemné návštěvy), konaly se dračky (peří) a doderky
s pohoštěním a zábavou.
S úbytkem obyvatel a v důsledku společenských změn řídly
i mizely mnohé staré zvyky, jimiž žily celé předcházející generace.
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Zápisky pana Fr oulíka
Obec Bukovník po I. světové válce
Po první světové válce zůstalo ve vsi mnoho vdov s dětmi. Těžko
se jim žilo, pole i dobytek jim dávaly obživu, ale těžká práce byla
třeba. Po válce zůstali muži v Rusku a teprve za několik let po válce
se vrátili. Přinesli ukázat zem, jaká je na Ukrajině a hodně vyprávěli. Tolik jich padlo ve válce a tolik po nich zůstalo žalu. Na pomníku padlých vojínů v Bukovníku jsou všichni napsáni. Ti muži, kteří
se vrátili, pomáhali na polích všem, kterým bylo třeba pole obdělávat.
Byl zde také založen divadelní spolek. Učitelé, kteří tady učili
divadelní spolek vedli. Žil zde občan Svoboda, který maloval divadelní kulisy, také v kostele maloval oltáře a vyřezával do koslela co
bylo třeba.
Kostel byl 3x vykraden. Bylo ukradeno 10 andělů, vyřezávané
velké sochy, všechny kříže, velmi vzácný kalich, pozlacená
monstrance. Je to smutné, co je u nás za lidi, že ničeho si neváží, co
předkové těžko pořizovali.
Snad Pán Bůh dá, že příští generace se vrátí k tomu, co bylo
dobré a budou si vážit toho, co jim jejich předkové zanechali, i slušnost a kulturu.

Pomník padlým vojínům
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Obec Bukovník od roku 1945
Válka pomalu končila, škola byla obsazena Němci, kteří zde trávili poslední dny. Ženy chodily na práci mezi lidi, všechny nemohly a nosily jídlo domů pro děti a také dávaly starým rodičům. Válka
skončila 9. května a ze školy Němci odešli do Německa. Pomalu na
polích začala práce. Každý den americká letadla napadala německé
transporty. Z Damíče jel transport a zůstalo tam několik německých
mrtvých vojáků. V lese Bitovín přecházelo každý den mnoho vojáků do Německa. Dne 9. května 1945 v 10 hodin dopoledne přijel do
vsi první americký průzkum a dvě děvčata v krojích Jarka Štěpánkojc a Aninka Bílkojc je vítala u obchodu chlebem a solí. Řeč měl
pan František Janout, který uměl anglicky. Celý den ves jen duněla
pod koly tanků a nákladních aut, která jela směrem na Strakonice.
Americká armáda s sebou měla kartony cigaret a čokolády, to vše
dávali lidem. V Dražovicích měl hlavní stan velitel 94. pancéřové
divize generál Patton. V Sušici na náměstí byla sloužena mše
a několik našich duchovních vzdávalo dík americké armádě za
osvobození. Američané naložili z obce Bukovníka lidi na nákladní
auto a jeli jsme s panem Janoutem na Novou Hospodu směrem na
Prahu. Zde byla demarkační čára americké a ruské armády. Nikdo
tenkrát nevěděl, že budou stát proti sobě. Přátelé, a pak lidé, kteří
nesměli spolu mluvit, přesto bojovali spolu proti Německu.
V roce 1946 začala parcelace statku v Mačicích. Majitele statku
začali lidé pronásledovat. Pan Taschek musel opustit svůj majetek
a byl u pana Pravdy v Daměticích. Komunisté ho začali honit
v Želenově v lese a stříleli po něm. Sám se zastřelil a je pochován
v Nezamyslicích. Pak zemřel pan Wolner a jeho paní. Nikomu nic
neudělali a paní lidem, kteří u nich pracovali, dávala deputát, brambory, mouku, byt zdarma a dříví na topení. Za všechno dobro měli
jenom zlo. Na hřbitově v Nezamyslicích leží u zdi jako žebráci
a lidé nesměli ani na pohřeb. Začalo se rozdělovat pole, louky
a dobytek. Každý jenom bral. Zámek v Mačicích byl prázdný a vše
se odneslo. Když museli zaměstnanci statku pracovat na polích,
nadávali, že se měli lepší u pana Taschka a nemuseli se o nic starat.
Vše trvalo jen pár let a začala družstva. Byl to velmi těžký čas, lidé
museli to, co měli po celé generace, dát státu. V každé vesnici něko-

ho stěhovali, a tak lidé strachem šli do družstev. Rok 1948 zničil
celou inteligenci a žaláře se plnily odpůrci režimu.
Bukovník je malá vesnička, ale bylo zde mnoho obyvatel. Lidé
těžce pracovali, neboť v každé chalupě bylo mnoho dětí. Byla zde
škola nejdříve u Volfů, a pak se postavila nová. Je zde i kostel, který
je druhý po Albrechticích nejstarší, z 11. století. Kolem kostela je
hřbitov. Starý kostel se pomalu naplňoval, lidé dávali dary, za to se
koupila křížová cesta. Pan Svoboda, jako truhlář, celý oltář ozdobil.
Práci dělal dobře, neboť maloval oltář po pravé straně sv. Jana
Nepomuckého. O nedělních bohoslužbách byla návštěva kostela
velká a bylo to něco, čeho se chtěl každý zúčastnit. Na bohoslužby
chodili lidé pěšky z okolních vesnic i v zimě ve sněhu a nikomu nic
nevadilo. Procesí chodilo na pouť do Strašína a dechová hudba hrála
celou cestu. Někdy bylo až 60 hudebníků. I o Vánocích u nás hrálo
na kruchtě několik hudebníků a za hlavním oltářem dvě trumpety
hrály pastýřské koledy. Bylo to krásné, ale nikdy se to nevrátí, jen
vzpomínky zůstanou.
Do školy chodily děti z Čimic, Bílenic, Bukovníka, Mačic,
Vojnic a Damíče. U Volfů se učilo a všechny děti se tam vešly. Ale
v zimě bylo málo dětí, neboť sníh jim nedovolil chodit do školy. Na
faře bylo velké hospodářství a pan farář měl včely, a tak dával lidem
med. V Mačicích byl pivovar a pivo se dávalo do sousedních vesnic. Bylo dobré, lepší než z pivovaru Pod Zuklínem. Žil zde žid
Štain, ten měl hospodu a sedláci, kteří jezdili do Žichovic, tam chodívali na oběd, než jeli domů. Byla to velmi těžká práce, neboť dříví
na vozech vezli do Žichovic na nádraží.
Také zde byl divadelní spolek, kde se hrálo pod vedením pana
řídícího, a tak lidé měli vlastní kulturu v obci. Návštěvnost byla
veliká, neboť skutečně se hrálo dobře. Po skončení představení hrála
kapela ze vsi, měli jsme 10 hudebníků. Na celé divadlo dělal pan
Svoboda kulisy, i oponu, to vše maloval sám. Velice dobře hrál pan
Hájek, který zde byl jako holič.
Bukovník má jednu zvláštnost, kterou nemá žádná obec. Narodil
se zde pan Kludský. On sám začal hrát po vsích loutkové divadlo.
Pak měl cirkus a vždy se rád vracel do rodné obce. Mnoho lidí
z obce jezdilo s cirkusem a on sám, jako majitel, chtěl mít nejvíce
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26. května t. r. (1929) paní hostinská Mikulová ze Soběšic raněna mozkovou mrtvicí na cestě do
kostela za Bublíkovic u Bukovníka. Jdouc po pěšině, padla do
ovsa a nalezena až po třech
hodinách své smrti. Ačkoliv byla
hnes kříšena a zavolán lékař ze
Žichovic, mohl konstatovati jen
jistou smrt. V ten den byla pouť
do Strašeně, ráno dusné počasí
a snad, kdyby byla nespěchala
kvůli průvodu, mohla tu hodná,
jmenovaná paní ještě býti.
Zapsal kronikář
třídní učitel Novák

Jindřich Kludský (1903 – 1960), majitel cirkusu s chotí Antonií

lidí z Bukovníka, hlavně hudebníky. Měli se u něj dobře, neboť dbal
na to, aby krajané měli zajištění. My, jako žáci Obecné školy, jsme
šli do Sušice pěšky na cirkus a pan Kludský nás vodil a vykládal
vše, co nás zajímalo. Také přijel do vsi s biografem a hrál v hospodě u Janoutů celý měsíc. Měl dvě maringotky. V jedné bydlel
a v druhé měl dynamo a benzínový motor. Návštěva byla každý den
velká, neboť sem chodili z celého okolí. Nyní je pochován se svojí
ženou v Praze na Vršovickém hřbitově.
Pan velkostatkář Taschek
z Mačic vždy přispěl, jak na
divadlo, na kostel a hlavně dbal
na požární sbor a jeho peníze
100 Kčs bylo na tu dobu dost
a měl radost, že hasiči ho přišli
osobně pozvat na ples nebo na
cvičení. V obci byl založen
požární sbor, který měl mnoho
členů. Měli krásné bílé uniformy, žluté helmy, červené opasky a krásně zdobené sekyrky.
V zimě byl požární ples v hostinci u Janoutů. Pan Janout
dělal celá léta velitele hasičského
sboru. Pan Augustin Lejsek
Hrob Kludských na hřbitově v Praze

dělal trubače a měl na žluté helmě krásný červený chochol. Zdobené
násady na sekyrkách krásně vyřezal pan Vojtěch Svoboda.
Kolem obce je několik zajímavých míst. Les Bitovín, kde podle
vyprávění byla velká bitva. Lidé zde nacházeli zbraně a na poli
k Damíči byla postavena Boží muka, která tam jsou dodnes. Les
Hrozín se jmenuje podle toho, že lidé se báli chodit v noci do
Bílenic, neboť tam lidi přepadávali. Pálená Hora má název podle
toho, že tam lidé pálili dřevěné uhlí a dříví tam se vozilo z celého
okolí. Vedle byl lom, kde se dělaly kostky a lidé pracovali s kamenem ručně. Kostky se vozily na nádraží do Žichovic. U Bukovníka
je také malá louka a tam se říká Na Krchůvku, podle vyprávění tam
měl být malý hřbitůvek. Na cestě do Žihobec u drah je kámen, seděl
prý na něm dudák a hrál prý strašně smutně, proto dostal jméno
Smutný kámen. V Žákovské je zase kámen, který má jméno Martin.
Také v polích stojí kříže pěšinkou na Damíč, u Žihobec a do
Vráceně. Jeden kříž je také za vsí směrem na Mačice. Tam je také
„sejpka“, do které se dávalo obilí. Patřila do Žichovic, ale tam bylo
daleko obilí vozit, tak se dávalo sem. Vedle stojí tři kříže. „Sejpku“
potom koupil pan František Janout, který měl hospodu. Zde porážel
dobytek a doma potom dělal uzeniny. Maso vozil do Prahy autem
jeho syn Karel. Pan Janout měl několik učedníků, o které byl zájem,
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neboť on byl na ně přísný a oni pak dobře svému řemeslu rozuměli.
V neděli po mši svaté se chodilo k Janoutovi do hospody, neboť
vařil různá jídla.
V té době měli lidé málo peněz a podle toho se také žilo. Chléb
se pekl doma, těsto se dalo do díže a měsidlem se míchalo. Ráno se
dávalo na ošatky, které se dělaly ze slámy. Pec se vytopila a chléb
krásně voněl. Udělal se také rozpek, to byl chléb, ve kterém bylo
několik rozkrájených jablek. Jedly se nejvíce brambory a kyselé
mléko. Z ovoce to byly jablka a hrušky. Na svačinu se jedl chléb
a jedno jablko. Prase se zabilo a maso se šetřilo. Nejvíce se dělala
ze škvarků různá jídla. Polévky: zavrcenka (mouka, mléko a k polévce chleba), chlebovka (z chleba a mouky), kyselka (brambory,
kyselé zelí, smetana), zelnice (brambory, zelí, nakrájená šunka), pak
lepenec (bramborová kaše, zelí, ve kterém se vařila šunka, to se
zamíchalo a na to škvarky), vdolky (udělalo se těsto a na plotně se
pekly malé bochánky, které se mastily máslem, pak se na ně dával
mák a cukr), omáčky se vařili: rajská, koprová a papriková. Na
Vánoce se dělal kuba (kroupy a houby).
Obec Bukovník měl několik starostů a musím tady napsat jejich
jména: Emanuel Volf, Václav Janout – měl hospodu, Jan Bílek
– zemědělec, pak další Janout – to byl řídící ve škole, Bublík Jan
– zemědělec, Jaroslav Viktorin – ten bydlel v konzumu a pak dělal
tajemníka, Vojtěch Brabec – zedník, Schrottenbaum, který přišel do
naší obce a vzal si paní Annu Dleskovou. Měl na starosti kampeličku. Z úroků si lidé ve vsi zakoupili mlátičku na obilí, pak měli polovinu těžké práce s obilím. Mlátička se půjčovala i do okolních
vesnic. Založila se knihovna, do té přispívali lidé, kteří odtud pocházeli. Za jeho starostování se udělala celá kanalizace a na věž kostela
se dával měděný plech. Udělal i cestu do Šáru a nový hřbitov, který
je na poli Bílkojc a Kojanojc (Kadlec). Postavila se márnice
a celé se to ohradilo. Pro obec nechal po sobě památku, která bude
všem generacím ukazovat, jakou měl krásnou povahu. Rozbourala se
Marouškojc stodola a maštale, na tom místě se postavila nová prodejna a hasičská zbrojnice. Otevření se už starosta nedočkal, neboť
zemřel. Jeho stavení vyhořelo, už jej neopravil a bydlel na faře. Jeho
smrt byla pro obec neštěstím. Čest jeho památce, nezapomeneme!

Na konec žní byly Dožínky. Děvčata dávala věnec z klasů starostovi, který jej nesl do hospody, kde byla sláva a tančilo se až do rána.
Také byla známá Konopická. Mládež nacvičovala písně pod vedením
pana řídícího Nováka. Ve stavení u Bílků, dnes u Martinů, byl ve
vikýři Konopičák, který klepal kosu. Přivedli mu nevěstu Konopičku
a museli ho přemlouvat, aby šel dolů. Nechtěl, že prý je chudá, proto
přijel žebřiňák a koně krásně zdobené. Děvčata tančila na vsi a hudba
hrála. Zpívaly píseň: „Slez konopičáku, alou, alou, už ti Konopičku
vezou, vezou ti jí na žebřiňáku tak, jako velkému pánu.“ Konopičák
slezl, nechal se přemluvit a tančil s konopičkou na návsi. Tančilo
se až do rána a celá obec byla veselá.
V. Froulík

Dětství na vesnici je plné zážitků a příhod, na které pak člověk
vzpomíná celý život.
Rád vzpomínám na to, jak jsme v zimě chodili bruslit na rybník
Hajnice, který se nachází pod Bukovníkem, nebo také na rybník
Ostrov u Mačic. Přidělali jsme si na boty „šlajfky“. To byly jen nože
s kličkou, přimontované na obyčejné boty. Tyhle nože jsme také
používali na výrobu tzv. eráků. Přišroubovaly se na prkýnka, na
které jsme si sedli a jezdili jsme po ledě z kopce. To, když děda
nevěděl, tak jsme mu vypustili trochu vody z vodojemu, která se
vylila po cestě od Šáru až k návsi a po takto vzniklém ledě jsme na
nich jezdili. Z toho ovšem neměli velkou radost dospělí, a tak nám
tu bezvadnou klouzačku posypávali popelem.
Na rybníku jsme hráli hokej, chodily s námi hrát i holky.
Pamatuji si, jak jsem zapadl pod led, voda na mně zmrzla a museli
mě nést domů promrzlého na kost. Naštěstí jsem to neomarodil.
Chodili jsme lyžovat a sáňkovat na Poušku. To byl malý kopeček
na Šáru, nebo pod faru a pod školu, kde byl velký kopec k Bílenicím. Na Poušce to ale bylo lepší, kopec byl totiž kratší, a tak jsme
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Bukovník ve vzpomínkách z dětství
Jirky Nováka

nemuseli sáňky tahat tak vysoko. Úžasná byla jízda na senem naplněných igelitových pytlích. Postavili jsme si bobovou dráhu a to pak
nemělo chybu.
V létě jsme zase chodili hrát fotbal na hřiště, které bylo hodně
z kopce, ale to nám v zápalu hry vůbec nevadilo. I fotbal s námi hrávaly holky a občas se nás sešlo docela dost „fotbalistů“. Někdy,
když jsme chtěli s klukama hrát fotbal, dostal jsem na starost naší
kozu. Vyřešil jsem to tak, že jsem milou kozu zavřel do oplocení
vodojemu, nebo jsem jí uvázal k plotu. Ale jednou se mi, chudák,
málem uškrtila. Udělali jsme si i tenisový kurt. Nebyla to sice tráva
jako na Wimbledonu, míčky odskakovaly kam se jim chtělo.
Tenisové rakety neměly výplet, byly to spíš větší prkýnka na maso,
které jsme si sami vyřezali.
Chodili jsme se koupat na rybník Hajnice, bylo tam víc bahna
než vody, ale nám to nevadilo. Pamatuji si, že jsme jednou vyráběli
potápěčskou masku ze staré plynové masky. Na ní jsme připojili
hadici dlouhou 5 metrů, přivázali ji na hladinu k plavacímu kolu
a už z nás byli potapěči. Chvíli to i fungovalo. Chtěli jsme prozkoumat dno, ale voda byla tak špinavá, že jsme stejně nic neviděli.
Na jaře o Velikonocích jsme chodili hrkat. Měl jsem takový
velký trakař, který vydával pořádný rachot. Když se pálil Hus, stavěla se hranice na kopci nad Bukovníkem. A já jako malý kluk jsem
se při zapalování ohně díval po ostatních kopcích, kde byly vidět
hořící hranice.
Ještě za mého dětství na bukovnickou poutˇ přijížděly do vsi
střelnice, houpačky, kolotoč a stánky. Byla to prostě pouť se vším
všudy, jak má být. Sjížděli se příbuzní a byl nás plný dům.
Jako téměř každý kluk ze vsi, jsem si také prošel ministrováním.
Našeho pana faráře jsme pěkně zlobili. Někdy nás musel v kostele
rozesadit každého na jinou stranu. Když nešla elektřina, museli jsme
šlapat měch u varhan, to mě bavilo. Jednou jsme panu faráři před
mší vypili víno z pohárku a nahradili ho vodou. Pan farář se napil
a z jeho přísného pohledu bylo jasné, co nás čeká po mši.
Jako dítěti mi bylo fajn a jsem za to rád, že jsem z Bukovníka.
Jiří Novák
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Závěr em
Co sdělit na závěr laskavým čtenářům této pamětní publikace.
I zde se hodí poetický výrok básníka Jana Nerudy: „čas oponou trhnul a změněn svět“. Čas, tento nesmlouvavý režisér osudů sídliště
a životů lidí v něm, na jevišti historie osady Bukovník, ponechal do
dnešních dnů jen některé ze starých kulis: pradávný původní románský kostelík za hřbitovní zdí, z jehož nízké věže ještě volá věřící
o polednách zvon k zamyšlení jako kdysi. Kulisu staré fary (dnes
již pěkně opravené) i stavení bývalé kontribuční sýpky u cesty
k Mačicům s vedlejšími třemi vysokými kovovými kříži, připomínajícími dávnou tragédii na Golgotě před dvěma tisíci lety. Ponechal
i kulisu budovy opuštěné školy, z jejíž otevřených oken se už neozývají do slunných dní jasné hlásky s houslovým doprovodem starého kantora – Čechy krásné, Čechy mé…
Do nově přestavěné scény už začlenil čas kulisy jiných, upravených, nových i výstavnějších stavení, na jejichž dvorech a dvorcích
se už nekupí hromady z chlévů, na jejichž střechách a bílých štítech
se otevírají k obloze široké talíře satelitních antén, připravené přijímat z atmosféry informace z celého světa. Parkují tu auta všech
možných značek nynějších majitelů většiny k rekreaci upravených
často děděných sídel po předcích. Nezbývá než doufat, že Velký
režisér uchová i na nové scéně starou tradici každoročního setkání
všech rodáků, jejich rodin a známých na bukovnické svatováclavské
pouti.
Ladislav Novák
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Fotodokumentace
Porovnání dříve a dnes.

Hostinec u Dlesků
Kostel dříve a dnes

Bývalý hostinec u Dlesků dnes
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Pohled ke kostelu dříve

Pohled ze silnice směrem od sejpky

Pohled ke kostelu dnes

Pohled dnes
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Pohled z Blažňova na Bukovník (škola s kostelem, v pozadí „sejpka“) se
skupinkou bukovnických občanů, r. 1935

Bukovník – Na Pahorku. Skupina kameníků zpracovávajících kámen
(s řídícím uč. Novákem a synem) pro dláždění v Sušici, r. 1935
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Škola

Divadelní soubor ochotníků „Jirásek“ na otevřené scéně, r. 1933
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Hasičská oslava

Bitovín: díra v kameni po kříži,
který tu kdysi stával

Bitovín kámen

Umísťování zvonu na kostelní věž

Kříže u sýpky
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Fara. nově opravená
Bývalá hospoda u Janoutů

Mačický zámek
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