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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
za několik dnů oslavíme vánoční svátky a rok 2019 se stane minulostí. Závěr roku patří
k období, kdy máme možnost ohlédnout se a zhodnotit to, co se nám letos podařilo
a zároveň upozornit na aktivity a plány roku následujícího.
Snad nebudu přehánět, když napíši, že v roce 2019 žila obec stavbou nové budovy
základní školy. Současné zastupitelstvo obce muselo přesně před rokem učinit složité a zásadní rozhodnutí. Stavět nebo nestavět. První možnost s rizikem, že vyhlásit
výběrové řízení , postavit školu a požádat o proplacení dotace ve výši 12,2 mil. Kč se
do 31.12.2019 nemusí podařit a obec by žádnou dotaci nedostala. Druhá byla bez
rizika, tj. odmítnout stavbu školy a věnovat se jiným důležitým investicím v obci.
A děti z Bukoviny a Bukovinky by se další roky musely chodit učit na Obecní úřad
a učitelský sbor by se asi navždy tísnil v jedné místnosti se všemi učebními pomůckami
a plynovým kotlem. Právě kvůli šanci radikálně zlepšit prostředí a kvalitu výuky jsme se
nakonec rozhodli jít do rizika a udělat vše proto, aby se přístavba stihla postavit. Dnes
nová budova stojí a dle mého názoru se stala ozdobou Bukoviny. Za účasti hejtmana
Jihomoravského kraje jsme ji 4. prosince slavnostně otevřeli a od 9. prosince je již plně
využívána našimi dětmi i učitelským sborem.
V říjnu byl dokončen kaskádovitý chodník u zastávky naproti školy, který ulehčí přístup ke škole a autobusové zastávce. V listopadu jsme nechali postavit nový plot na
spodním dětském hřišti, který by měl zamezit volnému přístupu dětí z hřiště na hlavní
krajskou komunikaci.

Nový plot na spodním dětském hřišti.

Foto Jaroslav Luner.

Koncem roku budou dokončeny projekty na školní hřiště (cca 3,5 mil.Kč), chodník od
obchodu ke škole (cca 1.3 mil.Kč) a projekt na vrty s vodojemem (cca 7,5 mil.Kč). Dále
máme zpracovány projekty na rekonstrukci výdejny obědů (cca 600 tis.Kč) a na výměnu oken (cca 400 tis.Kč) v základní škole. Na všechny tyto plánované stavby a opravy
kromě chodníku je možnost žádat o dotace z různých ministerstev nebo Jihomoravského kraje. Co se tedy podaří v příštím roce realizovat, záleží především na úspěšnosti
přidělení dotací. Na veřejném zasedání 9. prosince jsme schválili Zadání územního plánu obce. V příštím roce budou provedeny projektové práce a poté nastane finální fáze
schvalování územního plánu.
Závěrem bych rád poděkoval zastupitelům a zastupitelkám, zaměstnancům obce a vůbec všem lidem, kteří svou činností přispívají k chodu a rozvoji naši obce za vše, co pro
obec v tomto roce vykonali.
Vánoce určitě patří mezi nejkrásnější svátky. Pro mnohé z nás jsou obdobím klidu po
celoročním shonu a spěchu. Přeji vám všem, abyste v tuto dobu našli pro sebe, Vaše
nejbližší a nejdražší , alespoň chvíli, kdy prožijete skutečnou pohodu, radost i štěstí.
Váš starosta obce Luboš Janda.

Třídění odpadu v naší obci
Tříděním odpadu může každý člověk přispět ke zlepšení životního prostředí. Jsem velmi rád, že se v naší obci většina domácností chová zodpovědně, o čemž svědčí neustále
rostoucí množství vytříděných odpadů.

Cesta k autobusové zastávce u školy před úpravou a s novými schody.
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Foto Jaroslav Luner.

Dvakrát ročně zajišťuje firma Ave i sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Jedná se o velmi účinné opatření, aby žádný občan obce nemusel vyvážet odpad
do volné přírody a tím zakládat černé skládky odpadu .
w
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V průběhu prosince t.r. budou umístěny u vrat budovy OÚ dvě plastové popelnice.
Menší žlutá bude sloužit k ukládání nádob s jedlým olejem. Oleje je možné do popelnice ukládat pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích, nádobách od tekutých pracích prášků, aviváží apod. z důvodu následné manipulace, kde by
v případě například skleněných lahví hrozilo rozbití nádoby, poranění a rozlití obsahu.
Jedlý olej by rovněž neměl obsahovat zbytky jídel nebo jiných potravin.

Spolek je obecně sdružení či skupina nejméně tří osob. Účelem spolku mohou být buď
vzájemně prospěšné cíle, tedy společné aktivity zaměřené jen na členy spolku (sportovní kluby, myslivecká sdružení apod.), nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti (poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.), případně cíle smíšené. Spolek může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní
činností a případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku.

Větší černá popelnice bude sloužit k ukládání kovů a hliníkových obalů. Zde je seznam,
co do popelnice patří a co tam nepatří.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že tím kdo se stará v obcích o volnočasové aktivity jsou
samotní obyvatelé obce, kteří mají stejné nebo podobné zájmy a hlavně chuť, energii
a čas zorganizovat něco pro členy spolku nebo širší veřejnost. V zájmu obce je podporovat činnost spolků. Obec může podporovat spolky přímo finančně, může pronajmout
obecní prostory k činnosti nebo může k propagaci a podpoře spolků využít svých informačních kanálů (web obce, Facebook, Mobilní rozhlas).

Co sbírat:
Nápojové plechovky, použité fólie od jogurtů, termixů, rybích salátů, sýrů, šroubovací
uzávěry (nekorunkové) od alko i nealko nápojů, obaly od paštik, tuby od léčiv, folie
z čokolád, sprejové nádobky, hliníkové nádobí a příbory (např. papiňáky, ešusy, vidličky,
lžíce, nože, žaluzie, plechy, soudky, konve, stanové konstrukce, lehátka apod.
Co nesbírat:
Folie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky,
pytlíky od kávy, polévek, obaly od sušenek, arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích).
Všechny hliníkové výrobky je ideální ukládat zbavené zbytků potravin a v igelitových
sáčcích, protože odvoz do sběrného dvora bude zajišťovat obec vlastními silami v intervalu několika týdnů.
Je v zájmu obce, aby odpady třídilo co nejvíce domácností. V obci jsou tři stanoviště
tříděného odpadu a pro zejména starší občany může být obtížné nosit vytříděný odpad
na stanoviště. V tomto případě stačí zavolat nebo napsat na obecní úřad, který zajistí
odvoz tříděného odpadu na stanoviště.
Současná doba přináší množství nových výrobků z nových materiálů. Pro běžného člověka někdy není jednoduché správně vyhodnotit, kam který obal nebo výrobek patří.
Pokud si nejsem jistý, podívám se na internetovou stránku kamtovyhodit.cz a většinou
zde pomoc najdu. A pak už jen můžeme doufat, že všechen vytříděný odpad bude ekologicky zlikvidován nebo zrecyklován.

Často slyším názory, že obec nemá hřiště, kulturní dům, hospodu apod. Vím to, řeším
to a dělám vše proto, aby se ještě v tomto volebním období alespoň hřiště podařilo vybudovat. Na druhé straně, spoustu činností se dá dělat přímo v přírodě nebo v budově
školy. Existují i celostátně organizované aktivity např. sazimebudoucnost.cz.
Pokud tedy máte nápad nebo záměr, ale jste v tom zatím sami, zajděte za mnou na
obecní úřad a pokusíme se najít další podobně smýšlející obyvatele obce.
Na otázku "Kdy budou v Bukovině hody?" jsem tedy odpověděl „Až je občané obce
sami zorganizují, samozřejmě za vydatné podpory obce.“
Starosta obce Luboš Janda.

Anežka Malíková — 95 let (9. 10.)
Ladislav Kotulan — 75 let (6. 9.)
Antonín Sehnal — 75 let (5. 11.)

Starosto, kdy u nás taky budou hody?!
Tato otázka (nebo výzva) mi byla položena jedním z našich občanů jen pár dnů po
obnovených Babských hodech v Bukovince. Odpověď na ni mě přivedla k myšlence
napsat tento článek a zároveň tím odpovědět na častou otázku „Proč je v Bukovině tak
málo volnočasových akcí?“ Pokud někdo sleduje, co se děje v okolních obcích, tak mu
jistě neunikne, že každou volnočasovou akci NĚKDO pořádá. Většinou jsou to Hasiči,
Skauti, Zahrádkáři, Myslivci, Rybáři, Sportovci a desítky jiných různých názvů s jediným
společným významem – SPOLEK.
4

19. 10. 2019 nás navždy opustil
pan Ladislav Vavris ve věku nedožitých 84 let.
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NOVÉ PROSTORY VE ŠKOLE – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
22. 9. proběhla v Zasedací místnosti
Obecního úřadu opět milá událost.
Starosta Luboš Janda společně se zastupitelkou a předsedkyní kulturního
výboru Ivanou Pařízkovou zde jménem obce Bukovina přivítali do života další čtyři nové občánky Bukoviny.
Mimina si společně se svými rodiči,
rodinnými příslušníky a přáteli poslechla hru na flétničku a zpěv dětí ze
základní školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Jany Havelkové. Následoval
krátký proslov starosty, předání dárků
a tradiční fotografování u kolébky.
Novým občánkům přejeme hodně radosti a zdraví, jejich rodičům pak radost ze svých
dětí a trpělivost při jejich výchově.
Noví občánci sedící na klíně svých maminek poslouchají zpěv žákú ZŠ Bukovina.
Zleva: Matyáš Novák, Theodor Kříčka, Tereza Šenkýřová a Gabriela Ševčíková..

Žáci školy a učitelé dostali v těchto dnech do užívání nově přistavené prostory, čímž
škole přibyly dvě nové třídy, šatny, dva prostory pro uskladnění učebních pomůcek,
sborovna a také sociální zařízení. V neděli 1. 12. si tyto nové prostory mohli prohlednout všichni obyvatelé Bukoviny i okolních obcí. O prohlídku byl opravdu velký zájem.
Od 13 do 16 hodin, kdy byla škola otevřená, přišlo na prohlídku přibližně 250 lidí. Ohlasy byly vesměs velmi pozitivní. Firmám podílejících se na stavbě se ve velmi krátké
době podažilo uskutečnit opravdu pozoruhodné dílo. O přístavbě a dalším dění kolem
ní píšeme také na jiných místech Zpravodaje.

Návštěvníci školy
mohli v jedné ze tříd
shlédnout prezentaci
sestavené jednak
z historických fotografií školy, jednak
z letošního průběhu
dostavby.

Foto na dvoustraně Jaroslav Luner.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŘÍSTAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve středu 4. 12. byla v Základní škole Bukovina slavnostně otevřena přístavba dvou
odborných učeben se zázemím. Na této malé slavnosti se jako hosté sešli mimo jiné
zástupci firem zúčastněných na tomto projektu, starostové z Bukovinky a Křtin, a pozvání přijal také hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Slavnost byla zahájena
vystoupením žáků 1. až 5. ročníku, kteří si připravili pod vedením paní učitelky Pavly
Tiché a Michaely Šebelové krátké divadelní představení s názvem "Jak v Kocourkově
stavěli školu". Pěkné představení, které napsala paní učitelka Tichá, měli žáci perfektně nacvičené. Proto také po skončení právem sklidily ovace všech přítomných. Tímto
představením se podařilo navodit velmi milou a slavnostní atmosféru. Následovaly
projevy pana starosty Luboše Jandy, hejtmana Bohumila Šimka a paní ředitelky školy
Jany Havelkové. Projev pana starosty přetiskujeme níže. Vyvrcholením malé slavnosti
bylo slavnostní přestřižení pásky a prohlídka nových prostor školy. Na závěr prohlídky všichni přítomní shlédli v nové počítačové učebně krátkou prezentaci složenou
z dostupných historických snímků školy od jejího založení až po dnešek. Hlavní složkou
prezentace Jaroslava Lunera však byly časosběrné snímky, které zmapovaly postupný
vznik nové přístavby od základů až po konečnou fázi. Vesměs se jednalo o atraktivní
snímky pořízené z dronu. Čtenáři Zpravodaje si je téměř všechny mohli prohlédnout
na jeho stránkách (první část v minulém čísle, druhou v tom dnešním).

Z divadelního představení žáků školy.

8

Text a foto Jaroslav Luner.

Projev starosty Bukoviny Luboše Jandy na slavnostním otevření
nové budovy Základní školy v Bukovině
Vážené dámy a pánové, vážení hosté,
jménem zastupitelstva obce Vás vítám v Bukovině,
v budově Základní školy, která slouží ke vzdělávání dětí z naší obce i z obce Bukovinka již téměř 120
let. Dnes jsme se zde sešli u příležitosti slavnostního
otevření nové budovy, která byla postavena v rámci 47. Výzvy Integračního regionálního operačního
programu Infrastruktura základních škol. Oficiální
název projektu je Přístavba dvou odborných učeben
se zázemím. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd, technických
a řemeslných oborů, komunikace v cizích jazycích
a práce s digitálními technologiemi. Jsem velmi potěšen, že na dnešní akci přijal pozvání hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Rovněž zde vítám další hosty, kteří
velkou měrou přispěli k tomu, aby tato nová krásná budova byla v Bukovině postavena. Jsou to především pan Petr Daniel, zástupce projekční firmy Stabil s.r.o.Brno, paní
architektka Stanislava Fixelová, pan Zdeněk Tajnai – zástupce zhotovitele stavby firmy
Expoline-stavební s.r.o. Brno, technický dozor stavby pan Jiří Meitner, autorka dotačního projektu paní Milana Štěpánková a pan Ivan Heimerle, neocenitelný poradce obce
ve věcech stavebních.
Celkové náklady na stavbu a vybavení Přístavby dosáhly výše 15,3 mil. Kč, a v rámci
dotačního programu by měla obec Bukovina od Ministerstva pro místní rozvoj obdržet
po vyúčtování akce zpět dotaci ve výši 12 215 000 Kč. Historicky se jedná se o největší
investici obce Bukovina. Samotná stavba byla zahájena v březnu t.r. a díky obrovskému nasazení všech pracovníků hlavního zhotovitele a subdodavatelů byla již 18. září
stavební část dokončena. Dne 12. listopadu pak byla stavba bez závad zkolaudována.
Za extrémně krátkou dobu, v období letních prázdnin, musely proběhnout stavební
úpravy v původní budově školy, aby mohla být připojena k nové Přístavbě. Tyto náklady včetně venkovních úprav dosáhly výdajů ve výši téměř 1 mil. Kč. Přístavba má
celkovou zastavěnou plochu 310 m2, je celá bezbariérová, má vlastní zdroj plynového vytápění, rekuperaci vzduchu, klimatizaci, počítačovou síť, sociální zařízení a šatny.
Na původní budově je tedy naprosto nezávislá. Počítačová síť a připojení k internetu
splňuje Standardy konektivity základních škol. Základní projekt konektivity zpracoval
pan Miloň Papežík a vlastní realizaci zajistila brněnská firma K- NET, jejíž zástupce pan
Petr Nepustil je zde rovněž přítomen. Vnitřní nábytkové vybavení odborných učeben
a kabinetu zajistil pan Jiří Dadák z firmy Dualis. Součástí projektu je rovněž venkovní
přírodovědná učebna, jejíž realizaci zajistila firma Hřiště 8D, kterou zde zastupuje pan
ředitel Richard Pochylý.
w
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŘÍSTAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Nová přístavba se začne využívat od pondělí 9. prosince. Tímto dnem se zároveň děti
2.třídy přestanou učit v budově obecního úřadu, který musel svou zasedací místnost
poskytnout pro výuku, protože do staré budovy základní školy se všechny děti zkrátka
nevešly. Na jedné straně mi bude chybět každodenní dětský smích a kontakt s našimi
školáky, na druhé straně jsem velmi rád, že odpadnou každodenní nebezpečné přesuny v úseku mezi obchodem a školou. Realizací této Přístavby se radikálně zvýší kvalita
výukových prostor pro děti i učitelský sbor, který navíc získá kabinet a dva skladovací
prostory pro důstojné a přehledné uložení všech učebních pomůcek, potřebných ke
kvalitní výuce. V každodenním využití budovy se počítá i s činností různých zájmových
kroužků pro děti a vzdělávacích kurzů pro obyvatele naši i okolních obcí.
Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat všem lidem, kteří se svým přispěním podíleli
na realizaci tohoto skvělého avšak náročného projektu. Moje zvláštní poděkování však
patří osobě, která svou neutuchající vytrvalostí a obrovskou touhou po zlepšení kvality
vzdělání dokázala doslova vyburcovat zastupitelstva z minulých let k podpoře své vize.
Touto osobou je paní ředitelka Jana Havelková a určitě nebudu přehánět, když řeknu, že
především její zásluhou tady dnes stojíme.
Přeji tedy všem dětem z Bukoviny i Bukovinky, učitelskému sboru, nepedagogickým
zaměstnancům a dalším návštěvníkům naší základní školy, aby se jim zde líbilo, a aby
tato nová budova další desítky let přispívala ke kvalitnímu vzdělávání dětí i dospělých
a k setkávání všech generací našich obyvatel. Děkuji za pozornost.

Nahoře: Zleva hejtman Jmk. Bohumil Šimek, starosta Luboš Janda a architektka Stanislava
Fixelová při prohlidce školy. Dole: Hosté při sledování časosběrné prezentace v nové
počítačové třídě.
Foto Jaroslav Luner, na předchozí straně Tomáš Hájek.

Slavnostní přestřižení pásky. Zleva starosta Luboš Janda, architektka Stanislava Fixelová,
ředitelka školy Jana Havelková a hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.
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PŘÍSTAVBA ŠKOLY VE FOTOGRAFIÍCH
V minulém čísle jsme přinesli
první část tzv. fotografického
časosběru z průběhu přístavby
školy. V dnešním čísle si můžete prohlédnout další fáze stavby
až do jejího úplněho dokončení.
Ve dnech, kdy vychází toto číslo
Zpravodaje je již stavba předána
do užívání a probíhá zde běžná
školní výuka. Skončilo období improvizovaného vyučování v náhradních prostorách na

18. 8. 2019

2. 9. 2019

10. 9. 2019

1. 10. 2019

Výuka v prostorách družiny, která sloužila
zároveň jako počítačová učebna.

Obecním úřadu, ve školní jídelně, či v družině (foto nahoře). Fotografie z vyučování na
obecním úřadu a ve školní jídelně si můžete
prohlédnout na následujících stranách. Nyní
má naše obec moderně vybavenou školu ve
které probíhá výuka v důstojných prostorách
a na vysoké úrovni. Popřejme tedy pedagogům i žákům, aby se zde cítili co nejlépe.
27. 7. 2019

Text a foto Jaroslav Luner.

4. 8. 2019

12

10. 8. 2019

20. 10. 2019
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PODZIM 2019 V NAŠÍ ŠKOLE
Školní rok 2019/2020 jsme započali již jako čtyřtřídní škola. Pedagogická organizace
letošního školního roku:
1. ročník – třídní učitelka Mgr. Sylvie Kocmanová, 9 žáků,
2. ročník – třídní učitelka Mgr. Pavla Tichá, 16 žáků,
3. ročník – PaeDr. Mgr. Bořivoj Kupsa, 16 žáků,
4., 5. ročník – Mgr. Jana Havelková, 19 žáků.
Učitelé 3., 4. a 5. ročníku – Renata Ilkaničová, Mgr. Michaela Šebelová, Mgr. Sylvie
Kocmanová.
Asistentka pedagoga – Jana Klimešová.
Školní družina:
I. oddělení Jana Klimešová, vychovatelka, 23 žáků, 1. + 2. ročník,
II. oddělení Renata Ilkaničová, vedoucí vychovatelka, 27 žáků, 3., 4. a 5. ročník.
Školní poradenské centrum:
Jana Havelková – vedoucí, prevence patologických jevů,
Bořivoj Kupsa – speciální pedagog,
Sylvie Kocmanová – výchovný poradce,
Mgr. Tereza Malárová – speciální pedagog konzultant, externí pracovník poradenského
centra.
Obědy letos dovážíme ze Základní školy Jedovnice.
Akce letošního podzimu:
Zahájení školního roku 2019/2020 za přítomnosti starostů Bukoviny a Bukovinky pana
Luboše Jandy a Pavla Malíka proběhlo 2. 9. 2019 na hřišti u školy.

Ze zahájení nového školního
roku na hřišti u školy.
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12. září přijeli za našimi prvňáčky moderátoři Rádia Petrov a připravili s nimi živé vysílání v rámci akce Hurá do školy. Prvňáčci byli velmi šikovní a dostali upomínkové dárky.
14. září se žáci školy zúčastnili Dne Bukoviny, kde jsme vystoupili s krátkým programem.
18. září jsme zahájili plaveckou výuku ve Vyškově. V letošním roce ji absolvují žáci
2. – 5. ročníku.
19. září navštívili žáci 1. ročníku Muzeum Vyškov, kde absolvovali výukový program
„Za zvířátky z pohádky“ i prohlídku muzea.
V říjnu žáci 4. ročníku vyjeli na výuku Dopravní výchovy do Blanska na Dětské dopravní
hřiště.
w

Noví prvňáci po slavnostním pasování.

Noví prvňáci poprvé ve školní třídě
se svou třídní učitelkou Sylvií Kocmanovou.
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PODZIM 2019 V NAŠÍ ŠKOLE
9. října jsme v Jedovnicích zhlédli naučný program Kateřiny a Miloše Motani – Expedice
Borneo. V týdnu od 21. 10. do 25. 10. jsme měli Barevný týden, kdy jsme se každý den
učili v barvách podzimu. Poslední den týdne se konala Drakiáda, kdy nám vyšlo krásné
i větrné počasí.
15. listopadu vyjeli žáci 1., 2. a 3. ročníku na výukový program „Den s netopýry“ v Domě
přírody na Skalním mlýně. Konec plavecké výuky je plánován na 27. 11. V závěru s dětmi navštívíme v rámci Komunikační a Etické výchovy a výchovy k Finanční gramotnosti
kavárnu ve Vyškově. Počátkem prosince žáci 4. a 5. ročníku pojedou do Planetária Brno.

Zleva nahoře: Z akce Hurá do školy s rádiem Petrov, jeden z posledních vyučovacích dnů v improvizované učebně na Obecním úřadu
a z vyučování v další improvizované učebně ve školní jídelně.
Zleva dole: Z říjnové drakiády a školní družina v lese.

16

Srdečně zveme všechny občany a přátele školy na Vánoční besídku s výstavou žákovských výrobků, která se bude konat v Kulturním domě v Bukovince 19. 12. 2019
od 16 : 30 hodin.
Mgr. Jana Havelková.

Nabídka pracovního místa v ZŠ Bukovina

Základní škola hledá pracovnici pro úklid prostor nové školy. Nabízí pracovní úvazek 2,5-3 hodiny. Pracovní doba podle domluvy v odpoledních hodinách. Misto je vhodné pro maminku na rodičovské dovolené nebo aktivní důchodkyni.
Po dohodě je možné pracovní úvazek rozšířit.

Foto k článku Jaroslav Luner a archiv školy.
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Z JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BUKOVINA
Uběhlo nám léto, které letos bylo přece jen trochu deštivější než ty minulé, což se
projevilo i na přece jen menším vytížení jednotek požární ochrany ve vztahu k požárům
v přírodě.
A tak ani naše jednotka nemusela zasahovat u žádného požáru. Nicméně ve středu
14. srpna ve 14:55 hodin byla jednotka povolána k odstraňování následků dopravní nehody mezi Bukovinou a Bukovinkou, kde se převrátil vlek nákladní soupravy převážející
betonové díly tzv. ztraceného bednění. Z výše uvedených údajů vyplývá, že k události
došlo v pracovní den a v pracovní době členů jednotky, a tak nastala situace které
se každý velitel obává... Jednotka ve stanovený čas nevyjela, protože její členové byli
všichni v zaměstnání. Velitel tuto skutečnost po ověření dostupnosti členů jednotky
a po uplynutí stanovené doby na výjezd nahlásil na KOPIS. Posléze se ale na místo se
zpožděním oproti stanovenému času přece jen dostavili tři členové jednotky a velitel
zásahu naši jednotku zapsal do výjezdu, takže nakonec jsme naší povinnosti - i když
s problémy – dostáli. Na místě jsme po vyproštění návěsu prováděli úklid komunikace.
Takto se to prostě u dobrovolných jednotek občas stane – všichni jejich členové svoji
práci odvádí ve svém volném čase a dle svých možností v zaměstnání a také možnosti
se ze zaměstnání uvolnit nebo se v stanoveném čase dopravit k zásahu. Bohužel naše
společnost a zaměstnavatelé ještě nedospěli do stadia, které je běžné v mnoha státech Evropy, kde je pro zaměstnavatele čest mít ve svém kolektivu člena dobrovolných
hasičů, kde na něj také má možnost uplatnit např. slevu na své dani a tak jej rád pustí
třeba na cvičení nebo na zásah. U nás se mnoho členů jednotek dozví spíše to, že jestli
někam pojede hasit nebo cvičit, tak to zaměstnavatele nezajímá, to je věc co se jej
netýká a člena jednotky neuvolní, případně mu (jak se stávalo v dobách vysoké nezaměstnanosti) při jeho odjezdu rovnou vzkázal, že se ani nemusí vracet.
Jinak jednotka žila běžnými povinnostmi, v měsíci říjnu členové jednotky provedli kontrolu všech hydrantů v obci, odzkoušeli jejich funkčnost a zkontrolovali jejich označení.
Toto označení bude muset být na mnoha místech doplněno a opraveno, a tak se časem
po obci objeví tyče s označení "H" a na plotech, sloupech atd. nové červené tabulky.
Na konci října též členové jednotky pomáhali obci s odečtem vodoměrů.
Postupně je též do výstroje zařazován materiál, který jsme pořídili z poskytnuté dotace
od Jihomoravského kraje.
V jednotce k 1. listopadu došlo ke jedné změně, kdy pana Martina Ondráčka ve funkci
hasič nahradil pan Jiří Hynšt mladší, kterého tak vítáme v našich řadách.
Jednotka se též stará o svěřenou techniku, a tak v srpnu prošla STK naše Avie, která potřebovala menší servisní zásah. Mnohem větší problém nastal s přenosnou stříkačkou – čerpadlem PPS 12, kdy při jednom cvičení došlo k závažné poruše chlazení.

18

Zpravodaj obce Bukovina 3 /2019

Tato oprava vyžadovala zásah odborného servisu, a když už tam do Olomouce stříkačka
jela, tak jsme jí po dohodě s obcí dopřáli větší a dražší opravu, takovou omlazující kúru
– vždyť už jí táhne na třicátiny a na pořádné opravě byla za tu dobu jednou. A tak se
po dvou měsících vrátila skoro jako nová a snad nám bude ke spokojenosti sloužit
i nadále.
Pomalu se blíží čas adventu a vánoc, začala topná sezona, tak věřím, že jste si letošní
jarní preventivní článek ve Zpravodaji vzali k srdci a máte provedené všechny revize
komínů a odtahů..
Nicméně prevence není nikdy dost a tak opět připomínáme, že v podstatě téměř
všechny adventní věnce, prodávané v obchodech a na tržištích mají (nebo by měly
mít) nálepku o tom, že se jedná o dekorativní předmět a nesmí se zapalovat. Ty krásné
svíčičky, instalované v chvojí a na suchém polystyrénu, totiž nemají od těchto vysoce hořlavých věcí pražádnou izolaci a když si ještě k tomu pro jistotu takový věnec
se zapálenou svíčkou postavíte na stůl k oknu pod záclonu, aby byl zvenku pěkně vidět...
Už hodně kolemjdoucích potom vidělo spíše než ten krásný adventní věnec hořící záclony i s celým bytem a mohlo vidět hasiče v akci.
To stejné se týká i vánočního stromečku, po pár dnech v suchém pokoji se již také
pěkně proschlý vánoční stromeček dá bez problémů zapálit i pár jiskřičkami z prskavky.
O vánočních elektrických osvětleních z tržiště, s drátky o průměru nula nula nic
a s transformátorem, který by mohl sloužit spíše jako přímotop raději ani nemluvě.
Stojí za to si připlatit pár korun za osvětlení z obchodu, který si v současné době již
netroufne prodávat zboži nevyhovující normám...
Přejeme vám krásný
a klidný advent, prožijte spokojeně i vánoční
svátky a ať ten další,
nový rok s jednoduše zapamavatelnou číslovkou
2020 je pro Vás šťastný
a úpěšný.
Foto ze zásahu hasičských jednotek
po dopravní nehodě nákladní soupravy u naší vesnice, kterého se zúčastnila také jednotka z Bukoviny.
Z archivu SDH Jedovnice.

Jaroslav Ondráček, velitel JSDHo Bukovina a její členové.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
DruŽENSTVO
DruŽENSTVO, neboli dokonalé ženy, je skupinka žen, která se jednoho letního dne
sešla v hasičské zbrojnici s tím, že by ráda udělala nějaký ten hasičský útok. Co čert
nechtěl, byl jsem poblíž, dozvěděl jsem se to, a jak to bývá, v dobré náladě slíbil, že je
budu trénovat. Někteří přísedící chlapci hned chtěli dělat maséra, doktora atd. J
9. 7. mi přišla SMS s otázkou, kdy tedy bude trénink. V tu chvilku jsem si uvědomil, že
to myslí vážně, že chtějí něco dokázat, že prostě chtějí, což je myslím to nejdůležitější.
To byla pro mne výzva, která se neodmítá.
K historicky prvnímu oficiálnímu tréninku žen SDH Bukovina došlo 21. 7. 2019 na louce
za školou. Myslel jsem, že některé ženy nebudou vědět o čem takový trénink vlastně
je. To jsem se však vážně spletl, hned na prvním tréninku se skočilo do útoku tzv. na
sucho. Na druhou stranu to bylo vlastně dobře, protože v družstvu jsou i ostřílené,
osvědčené holky, které již závodily za děti a dorost.
Jenže všechno má nějaké pravidla a podmínky (např. přihlášení do sdružení hlavně
kvůli pojištění). Po sdělení těchto věcí a termínů závodů se družstvo začalo potýkat
s nedostatkem lidí. Děvčata však nenechala nic náhodě, obešla celou obec, a nakonec
se jim podařilo ,,ulovit“ další členky.
Tréninky se začaly dělat minimálně 1x týdně stále na sucho a netrpělivě se čekalo
až dorazí z GO obecní stroj PS12, který přijel až v druhé polovině srpna. Nezbývalo
tedy moc času na ostré útoky. Na naši dvanáctku se přišlo podívat pár lidí a vyklubal se
z toho pomocný trenér, i když možná původně nechtěl. J
Dalším zapeklitým problémem, s kterým jsme se potýkali, bylo místo tréninků – jediná vhodná louka za školou je krátká. Také jsme nechtěli plýtvat vodou, a proto jsme
napustili asi 800 l vody, udělali útok a zase vodu z hadic pěkně vrátili do nádrže s minimální ztrátou. Tak pořád dokola.
Na každém tréninku bylo vidět, jak se holky zlepšují a tím se zvyšuje i šance na slušné
umístění v závodech. Během tréninků jsem viděl zapálení i radost, smích i bolest, práci
se zaťatými zuby a někdy také nebylo daleko k slzám. Přišly také nemoci ze studené
vody. Se všemi těžkostmi se však holky doslova porvaly.
7. 9. 2019 jsme poprvé stáli na závodní trati v Březině, kde jsme se přihlásili do závodu. Jednalo se o útok na 2 hadice B na dva pokusy. Nervozita byla u všech obrovská,
a ještě k tomu dost pršelo. Ještě před odjezdem jsme přibalili do hasičského vozu lavičky i stan pod kterým jsme měli nádherné zázemí, mohli se převléct do závodních
triček s nápisem DOKONALÉ ŽENY a čekat na hlášení – ,,Bukovina ženy se nachystají“.
A pak to přišlo. Před startovním výstřelem se nádherně fandilo, a to nejen členové
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našeho sboru, povzbuzovala nás
i konkurence. První i druhý pokus
se podařilo dokončit, byť s malými problémy, což je moc důležité.
Počítá se lepší čas a za ten si naše
druŽENSTVO odvezlo 2. místo, za
které jsem jim připravil sladkou
odměnu a láhev sektu. J
Bukovinské druŽENSTVO má nyní
toto složení: Schildová Ludmila,
Kulendová Bohunka, Pařilová
Marie, Třísková Šárka, Ondráčková Katka, Pařízková Lucie,
Kříčková Nikol. Chci jim všem
poděkovat za závody i pořádání
dalších akcí jako byly drakiáda
a lampiónový průvod. Velké poděkování patří Pavlu Blažíkovi,
který jako pomocný trenér odvedl vynikající práci. Díky patří také
celému SDH Bukovina za obrovskou podporu, jmenovitě bych
vyzdvihl Jiřího Hynšta st., Jiřího
Hynšta ml. a Jarka Ondráčka, kteří pomohli vždy a kdykoliv bylo
potřeba. V neposlední řadě patří
můj dík obci Bukovina za propůjZe závodů v Březině. Na společné fotografii zleva: Ondráččení techniky. Málem bych zapoková Katka, Pařilová Marie, Třísková Šárka, Pařízková Lucie,
mněl poděkovat rodinám těchto
Kříčková Nikol, Kulendová Bohunka a Schildová Ludmila.
lidí, protože bez jejich podpory
a tolerance to nejde.
Již jsem se zmiňoval o problémech, které jsme museli překonávat.
Mezi nimi byla i příliš krátká louka pro tréninky. Nyní již nemáme
k dispozici ani tu. Přemýšlíme kde trénovat dál a nejde jen o ženské
družstvo, ale také o děti i muže. Prosím tedy, kdo by měl nápad, návrh na nějaké místo, tak se ozvěte, budeme rádi.
Napsal trenér druŽENSTVA a náměstek SDH Zdeněk Opletal,
foto Zdeněk Opletal, Miroslava Hynštová.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Mladí hasiči v Doubravici nad Svitavou

Poděkování a přání starosty SDH Bukovina

V sobotu 23. 11. se naše družstvo mladých hasičů zúčastnilo tradičního Mikulášského
uzlování v Doubravice nad Svitavou ve složení: Zleva na společné fotografii: Třísková
Kamila, Zabadal David, Mudra Petr, Pilař Matěj a Tříska Kubík. Vedle Kubík Tříska v akci.

Dobrý den vážení spoluobčané a členové Sboru dobrovolných hasičů. Dovolte mi,
abych Vám popřál v nastávajícím čase adventů pěkné svátky vánoční a abyste je prožili
v pohodě se svými blízkými a přáteli. Do nového roku 2020 Vám přeji hodně štěstí,
zdraví, lásky a životní pohody.
Chtěl bych poděkovat všem členům a občanům, kteří se podíleli a pomáhali při našich
akcích v letošním roce. Vím, že tato činnost není lehká vzhledem k časové náročnosti
a také vyžaduje pochopení jejich rodinných příslušníků. Proto také jim děkuji za jejich
trpělivost a pochopení. Bez toho bychom žádné kulturní a společenské akce nemohli
pořádat.
Jakožto nositelé tradic, budeme i nadále pokračovat v naší činnosti a propagovat jméno naší obce a SDH Bukovina na veškerých podujatích, kterých se budeme účastnit,
ať to jsou kulturní a společenské akce, tak i sportovní. Hlavně s naší mládeží, s kterou
jezdíme po celém okrese v rámci „Ligy mládeže“. Proto bych chtěl poděkovat našim
trenérům mládeže, za jejich trpělivost a obětavost.
V letošním roce se nám po letech podařilo postavit družstvo žen pod názvem DruŽENSTVO pod vedením trenérů Opletala Zdeňka a Blažíka Pavla. Přeji ženám hodně
úspěchů jak v životě, tak ve sportu.
Ještě bych se rád vrátil ke Dni Bukoviny 2019. Děkuji kněžím Vítu Martinu Červenkovi
a Metoději Jánu Lajčakovi ze Křtin za spolupráci a pěknou mši. Na této mši bylo vybráno 2702 koruny, které tito kněží věnovali
na výzdobu jak sochy Sv. Václava tak naší kapličky. O tuto výzdobu se stará SDH Bukovina.
Určitě jste si všimli květinové výzdoby u sochy
Sv. Václava.
Děkuji všem, kteří pomáhali jak s přípravou
a úklidem tohoto dne, a také těm, kteří pracovali přímo na akci. Děkuji panu Lunerovi za
pěkné fotografie a dokumentaci. Fotografie
a video se dají shlédnout na stránkách obce
nebo na facebooku SDH Bukovina.
Jsem rád že se tato akce těší hojné účasti občanů tak i obyvatel okolních obcí.
Přeji si, aby se zde i nadále konaly takové akce,
které sdružují občany naší krásné obce.
starosta SDH Bukovina Aleš Pokorný
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V loňském roce naši mladí hasiči obsadili 9. místo a letos skončili na 6. místě z 12 zúčastněných družstev. Ve znalostech topografických značek chybu neudělali, v uzlování
jedna chyba za úvaz na proudnici. Provazy hodně klouzaly a hodně družstev dělalo
chyby na tesařském uzlu. Našemu družstvu nešla udělat zkracovačka, podařila se až na
počtvrté. Při vyhlášení předával všem družstvům drobnou odměnu Mikuláš s andělem,
čtyři čerti obcházeli závodníky a některé pomalovali.
Kubík Tříska, který se poprvé zúčastnil závodů vše zvládl na jedničku. Říkal, že si to užil
a také ostatní děti byly spokojeny.
Závody, kterých se letos mladí hasiči zúčastnili:
16. 3. Sychotínský uzlík (Kuštát-Sychotín, soutěž v uzlování a topografii)
30. 3. Drnovický dráček (Drnovice, soutěž v uzlování a topografii)
6. 4. Jarní uzlování (Šošůvka, soutěž v uzlování a topografii)
31. 8. O pohár starosty SDH Březina (požární útok, štafeta dvojic)

17. místo
13. místo
14. místo
11. místo

6. místo
23. 11. Mikulášské uzlování (Doubravice nad Svitavou, soutěž v uzlování
a topografii)
Z výčtu závodů lze vystopovat postupné zlepšování našich mladých hasičů. V konečném pořadí „Okresní ligy mládeže“ v kategorii mladších žáků se naši mladší žáci umístili
na 21. místě z celkového počtu 33 účastníků. Do této soutěže jsou započítávány výsledky 15 závodů v průběhu sezóny (naši malí hasiči se zúčastnili 4). Škoda, že výsledky ze
závodů v Doubravici nejsou do „Okresní ligy mládeže“ započítávány, umístění našeho
družstva mohlo být ještě výrazně lepší.
Trenéři družstva mládeže SDH Bukovina Jiří Hynšt st. a Miroslav Písařík, foto Miroslav Písařík.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Za divadlem do Hlíny
4. 8. uspořádal Obecní úřad společně s hasiči již tradiční zájezd do přírodního divadla
v obci Hlína u Ivančic. Zdejší Divadelní spolek si letos připravil obnovené představení
s názvem „S čerty nejsou žerty“ na motivy pohádky Boženy Němcové „Čertův Švagr“
a stejnojmenného filmu Hynka Bočana. Písničky do filmu i do tohoto představení napsala známá dvojice autorů Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Další původní písničky pro
tuto hru vzešly z dílny dvojice místních autorů Karla Cóna (hudba) a Miroslavy Plačkové
(text).
Divadelníci opět nezklamali. Dokázali svou bezprostředností vytvořit skvělou atmosféru v přeplněném přírodním amfiteátru. I v tomto představení se blýskli nápaditými dekoracemi a kostýmy včetně pyrotechniky. Představení rámovaly pěkné písničky
a také vtipné repliky a narážky. Herci předvedli hru s nadhledem a bylo poznat, že se
představením baví stejně dobře jako diváci. Ve výsledku se opět jednalo o velmi příjemný kulturní zážitek.
Text a foto Jaroslav Luner.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Cyklobraní

Letošní cyklistické odpoledne pod vedením manželů Ducháčkových se letos
konalo až poslední prázdninový den. Velmi horké letní počasí sportovním
výkonům moc nepřálo. Přesto se sešlo na místě srazu u hasičky dost dětí
i dospělých. Děti a méně zdatní cyklisté se vydali s paní Ducháčkovou na
kratší trasu lesem do Bukovinky a zpět. Tato skupina najela celkem asi
12 km. Zdatnější cyklisté si a panem Ducháčkem
vyšlápli na asi 30 km dlouhý okruh směrem na Ostrov u Macochy. Po dojezdu k hasičce zde čekalo na
všechny cyklisty občerstvení, letos navíc s příjemným překvapením v podobě lahodné zmrzliny.
Na organizaci zdařilé akce se kromě manželů Ducháčkových ještě podíleli SDH Bukovina a OÚ Bukovina.
Text a foto Jaroslav Luner.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Den Bukoviny

Letošní Den Bukoviny se konal v sobotu 14. 9. Předcházela mu již tradičně sobotní mše
před sochou sv. Václava, kterou sloužili administrátor farnosti Křtiny R. D. Vít Martin
Červenka, O. Praem. a farní vikář R. D. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, O. Praem.
Odpolední program začal ve 13 hodin vystoupením výborné cimbálové muziky Musica
moravica. Po nich si zabrali pódium členové bluegrassové kapely Cvykr, která o svých
kvalitách přesvědčila již v minulých dvou ročnících. Dalším bodem programu bylo milé
vystoupení dětí ze základní školy, které zahřálo u srdce nejen jejich rodiče, ale i ostatní
diváky. Po dětech se nám na pódiu zase trochu přitvrdilo. Muzikanti ze skupiny BSB Brno
hráli gigbít ze 70. a 80. let minulého století. Výborným zpestřením odpoledne byl tanec
se psem v provedení Terezy Slovákové a vystoupení siláka Franty. Dívčí folková kapela
HeSki zaujala diváky již na loňském Dnu Bukoviny a holky byly výborné i letos. Pěvecký
soubor Black Uganda Choir byl také skvělý. Je opravdu velká škoda, že na něj přišla řada
až na závěr kulturního programu, kdy s příchodem tmy publikum již notně prořídlo.
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Celé odpoledne nabízeli své produkty trhovci na tradičním jarmarku. Své cukrářské
a kadeřnické umění předváděli žáci z odborného učiličtě na Charbulově ulici v Brně.
Samozřejmě bylo možné tyto výrobky i degustovat. O vyhladovělé žaludky bylo na akci
vůbec dobře postaráno. Na spodním stánku s občerstvením byla například k vidění
výroba langošů od míchání těsta přes upečení až po závěrečné dochucení česnekem,
sýrem a kečupem. Langoše šly na dračku a obsluha stroje na zmrzlinu rovněž nezahálela. Na horním stánku si zase přišli na své milovníci masa, které se zde otáčelo nad
ohněm celé odpoledne. K masu jistě přišlo k duhu dobré pivo.
Pěkné počasí přilákalo snad rekordní návštěvu. Na své si přišly i děti, které mohly celé
odpoledne řádit na skákacím hradu. Letošní Den Bukoviny se zkrátka vydařil nad očekávání. Věřím, že kdo zde strávil odpoledne, odcházel domů spokojený a dobře naladěný. Poděkujme proto všem, kde se podíleli na organizaci tohoto pěkného odpoledne. Za všechny jmenujme alespoň organizátora celé akce Aleše Pokorného. Věřme, že
jemu, a také všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli, vydrží jejich elán a chuť
věnovat svůj čas přípravě podobných aktivit i v příštích letech.
w
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Popisky fotografií:
Na předchozí dvoustraně
od leva nahoře:
- Celkový pohled
- Vystoupení ZŠ Bukovina
- Ranní mše
- Musica moravica
- Cvykr

Text a foto Jaroslav Luner.
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Na této dvoustraně od leva
nahoře:
- BSB Brno
- Tereza Slováková se psem
- Z vystoupení Siláka Franty
- HeSki
- Black Uganda Choir
- Děti si zkouší cukrářské
řemeslo
- Piknik s langošem
- Budoucí kadeřnice v akci
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Podzimní drakiáda a soutěž ve střelbě ze vzduchovky

Letos se podařilo obnovit loni přerušenou tradici podzimní drakiády. Zasloužili se o to
bukovinští hasiči a jejich DruŽENSTVO, což je letos nově vzniklé družstvo žen, věnujících se hasičskému sportu. Letos bylo tradiční pouštění draků ještě doplněno o soutěž
ve střelbě ze vzduchovky.

32

V neděli 6. 10. se v 15 hodin sešli na Pastvisku
malí i velcí účastníci drakiády, a za chvíli se již
ve vzduchu třepotal úctyhodný počet jejich
draků. Mírný vítr bohužel asi po půl hodině
ustal a následkem toho se snášel k zemi jeden drak za druhým. Ještěže si bdělí porotci
stihli zapsat ty, kteří své draky stihli dostat do
největší výšky. Díky tomuto bezvětří louka
brzy osiřela, zato se utvořila fronta na střelbu
ze vzduchovky u Lípy republiky. Odpoledne
pak pokračovalo u hasičky, kde děti dostaly
občerstvení v podobě párku v rohlíku a limonády. Dospělí dali většinou přednost teplým
nápojům, protože se v pozdním odpoledni
citelně ochladilo. Příjemné odpoledne bylo
zakončeno předáním diplomů a cen vítězům jednotlivých soutěží. Diplom za účast
nakonec dostali všichni účastníci akce. Všem
organizátorům pod vedením starosty hasičů
Aleše Pokorného děkujeme za vydařené odpoledne, kterému chyběl jen příznivější vítr.
Větru a dešti však neumí poručit ani jinak
skvělí, bukovinští hasiči.

Text a foto Jaroslav Luner.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Lampionový původ a uspávání broučků
V neděli 3. 11. v podvečer prošel naší vesnicí již tradiční podzimní lampionový
průvod. Pro radost dětí i dospělých jej letos uspořádalo nově vzniklé DruŽENSTVO
ve spolupráci s hasiči. Průvod se vydal z bečkodromu k dolnímu dětskému hřišti
„Na rybníčku“. Zde si děti u ohně zazpívaly za doprovodu kytary paní Jany Havelkové a uložily k zimnímu spánku symbolické broučky vyrobené ze skořápek ořechů. Na všechny čekalo ještě malé pohoštění a opékání špekáčků. Nezvykle teplé
počasí přilákalo slušný počet dětských i dospělých „uspavačů“ a také přispělo
ke zdaru příjemné akce.

Text a foto Jaroslav Luner.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Rozsvěcení vánočního stromu

Začátek adventu si v naší obci každoročně připomínáme rozsvícením vánočního stromu. Nejinak tomu
bylo také letos, kdy tento den připadl na neděli
1. 12. V mrazivém počasí se sešlo docela dost občanů, kteří se přišli naladit na předvánoční strunu.
Všechny přítomné přivítal starosta obce pan Luboš
Janda, který mimo jiné poděkoval rodině Buchtové
z č. p. 34, která obci věnovala krásný vánoční strom.
R. D. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, O. Praem., farní
vikář farnosti Křtiny pak svým vystoupením připomenul duchovní význam vánoc. Přítomné děti pak
poprosily Ježíška, aby rozsvítil strom. Nakonec byly
vyslyšeny a strom se rozzářil. Vánoční náladu navodili hlavně hudebníci a zpěváci z uskupení BukBand
v čele s paní Markétou Marečkovou. Jejich zpěv zahřál v mrazivém podvečeru duši, teplý punč zase
alespoň trochu tělo. Také bylo možno ochutnat
sladkosti napečené obětavými ženami u Hynštů.

Foto odleva nahoře: starosta
Luboš Janda, vikář Metoděj
Ján Lajčák, děti volají Ježíška
aby rozsvítil strom, zpěváci a
hudebníci BukBandu, vánoční
strom v plné kráse.

Text a foto Jaroslav Luner.
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Na této straně vidíte jak v průběhu let měnil
svůj vzhled dům č. 19 na tzv. Václaváku. Nahoře
je dům v 1. polovině minulého století na snímku
z rodinného alba rodiny Svobodovy, prostřední
snímek z archivu obce je z počátku 70 let minulého století, dole pak vidíte současný stav.
Na protější straně nahoře je pohled od č. 21 a 22
na fotografii z roku 1957, kterou zapůjčila rodina
Herzogova. Dole opět současný stav.

Staré fotografie nejlépe dokreslují historii naší obce, jsou její pamětí. Cílem naší
rubriky je ukázat, jak se v průběhu let mění vzhled naší vesnice. Máte-li doma podobné poklady, jaké jsme dnes otiskli, přispějte jimi do naší rubriky. Přineste je
k zapůjčení na obecní úřad nebo přímo garantu tohoto projektu Jaroslavu Lunerovi,
Bukovina 128, tel. 608 509 337, jluner@email.cz. Po ofocení do obecního archivu
vám budou neprodleně vráceny. Předem děkujeme.
38
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zdolává poslední metry svého toku, aby za chvíli splynul s vodami Křtinského potoka,
který také vyvěral nedaleko odtud z menšího krasového systému v Křtinském údolí.

Rudické propadání

Jedno z nejkrásnějších míst v blízkém
okolí naší vesnice je určitě národní přírodní památka „Rudické propadání“.
Ten, kdo poprvé podnikne výlet k této
malebné skalní partii pod obcí Rudice,
zůstane překvapeně stát a bude obdivovat mohutné skalní kolosy, které
uzavřely údolí Jedovnického potoka
a vytvořily zde slepý kaňon, jakýsi přírodní chrám. Na úpatí vysoké skály se
otevírá vchod do hlubokého jeskynního systému, kam se řítí voda Jedovnického potoka do hloubky 86 m, kde
vytváří největší českou podzemní vodopádovou kaskádu. Voda urazí podzemím zhruba 6 kilometrů, aby jako
poklidný potok vytekla vývěry nedaleko hlavního vchodu do Býčí skály
v Josefovském údolí. V jeskynním systému, kterým Jedovnický potok protéká, bylo zatím prozkoumáno téměř
13 km chodeb a komínů a je druhým
největším jeskynním komplexem
v České republice.
Místo, kde můžeme
opět spatřit vody Jedovnického potoka
po jeho dlouhé cestě
podzemím, je rovněž
velmi malebné. Po
svém vynoření z podzemí protéká Jedovnický potok loukou
pod skálou dávného
lomu v Josefově,
a pohlcuje zde ještě
vodu dalších malých
Vývěr v Josefově
vývěrů. Zde však již
40

Skalní amfiteátr Kolíbky
Od Rudického propadání vede turistická
stezka do příkrého kopce. Kdo se po ní
vyškrábe nahoru, dostane se k romantickému skalnímu amfiteátru jménem
Kolíbky, jejíž stěny jsou vyhledávaným
horolezeckým terénem. Ve spodní části
skalního masivu najdete několik volně
přístupných malých jeskyní. Podle nejnovějších poznatků je celý skalní komplex
troskou dávno zaniklé jeskyně, jejíž dno
a pokračování se ukrývá v hloubce několik desítek metrů pod nánosy suti a hlíny.
Kolíbky obývali lovci sobů a koní již
ve starší době kamenné před 12 000 lety.
Sídliště s četnými nálezy kamenných nástrojů a kosterních zbytků lovených zvířat
prokázal archeologický průzkum.
Pozoruhodné jsou hlavně nálezy pískovcových desek s vybroušenými miskami,
kterých zde bylo nalezeno celkem šestnáct. Mohly sloužit na rozmělňování minerálních barviv, či semen sbíraných rostlin. Není také vyloučeno, že šlo o primitivní tukové
lampy. Podobné nálezy jsou známé i z archeologických vykopávek ve francouzských
a španělských jeskyních.

Kolíbky

Rudické propadání

Kolíbky
w
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Odkazy:
Václav Vávra , Jindřich Štelcl:
Významné geologické lokality
Moravy a Slezska
(www.muni.cz/press)
Ivan Balák, Leoš Štefka:
Naučná stezka Rudické
propadání (Realizace:
Občanské sdružení Větřák
ve spolupráci se správou
CHKO Moravský kras
a obcí Rudice v roce 2009)
Naučná stezka Josefovské údolí
https://www.byciskala.cz

Jaroslav Luner.

mapy.cz
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Obecní úřad
Obec Bukovina
Bukovina 31, 679 05 Křtiny, IČ: 00532096
Úřední hodiny:
pondělí, středa – 17:00 - 19:00 hod
Kontaktní údaje:
Tel.: 516 439 253
Starosta: Luboš Janda – 724 187 392, starosta@obecbukovina.cz
Místostarosta: Aleš Pokorný – 777 119 189
Účetní: Marie Kolářová – 724 186 379, obecbukovina@seznam.cz

Chcete dostávat informace o dění
v obci jako první?
Pokud ano, využijte této bezplatné služby. Zaregistrujte se na stránkách www.obecbukovina.cz
a už to bude fungovat. Pokud máte chytrý mobil,
využijte aplikaci pro AndroId nebo iOS se stejným názvem MOBILNÍ ROZHLAS. Jak to funguje? Běžné informace = mail, důležitější = SMS,
s možností interaktivní reakce = namluvená
zpráva. V mobilní aplikaci to máte v jednom.
Na stránkách obce i ve Zpravodaji jsou zveřejňovány fotografie z akcí, které se udály v naší
obci. Pokud na některých poznáváte sebe,
nebo svoje děti a nesouhlasíte, aby tyto fotografie byly zveřejňovány, napište nám prosím
na e-mail starosty (viz výše).
Ze stránek obce budou neprodleně vymazány. Naopak, pokud máte z těchto akcí pěkné
fotografie a chcete, aby byly zveřejněny, můžete nám je zaslat na stejný e-mail. Rádi vaše
fota, dojmy a připomínky zveřejníme. Rovněž
uvítáme jakékoliv podněty a návrhy ke zlepšování chodu naší obce.
Zpravodaj obce Bukovina — prosinec 2019
neprodejný občasný informační bulletin pro občany, vydávaný Obecním úřadem v Bukovině.
Uzávěrka příštího čísla je 20. března 2020.
Zaslané příspěvky a fotografie nevracíme a v případě uveřejnění nehonorujeme.

do tisku připravil Jaroslav Luner
fotografie na obálce Jaroslav Luner

