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SLOVO STAROSTY

Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE

Vážení spoluobčané,
čas rychle letí a tak zimu
střídá jaro, se kterým
přichází nová vegetační sezóna. Většina z nás
očekává, jaká bude, zda
bude zase sucho jako vloni nebo nám častěji zaprší. Přeji tedy všem, kteří
na svých zahrádkách
nebo políčkách něco
pěstují, aby se jim letošní zahrádkářská sezóna
vydařila a aby úroda odpovídala vynaloženému
úsilí všech, kdo nejraději
tráví čas právě na své zaPráce na přístavbě školy. Foto Jaroslav Luner.
hrádce. Kromě vegetace
však v naší obci letos vyroste také nová budova. Zvládli jsme všechna úskalí výběrového řízení a tak od 22. března mohl vítěz výběrového řízení, firma ExpolineRealitní s. r. o.
Brno, oficiálně zahájit stavbu Přístavby dvou odborných učeben ZŠ. Velmi mě mrzí, že
stavbě musely ustoupit objekty letního občerstvení a zázemí hřiště, na jejichž vybudování se mnoho z vás osobně podílelo.
Od zahájení starostování v listopadu loňského roku jsem měl možnost seznámit se
s většinou běžných povinností starosty i s chodem obecního úřadu. Společně s ostatními zastupiteli a zastupitelkami se snažíme postupně otevírat nová témata, která se
v minulých obdobích neřešila. Zároveň se snažíme aktivně reagovat na běžné starosti
obyvatel obce. Někteří z vás už měli možnost poznat, že na jejich podněty jsme já nebo
ostatní členové zastupitelstva zareagovali bezprostředně po zjištění. Abychom však
v budoucnu mohli reagovat na podněty občanů a následně je řešit, je nutné, abychom
se o nich včas dozvěděli. V každodenním životě může v obci nastat spousta situací,
na které je nutno upozornit. Například volně pohybující se zvíře, pohyb podezřelých
osob, poškozování soukromého nebo obecního majetku, neodvezené odpadky, spalování nebezpečných látek, zakládání černé skládky, dopravní nehoda apod. Zkrátka
každý obyvatel obce může být kdykoliv svědkem něčeho neobvyklého, co vyžaduje
okamžitou reakci. Proto žádám všechny občany, aby ve svých telefonech měli uložené číslo na starostu 724 187 392 popř. na místostarostu 777 119 189. A pokud
budete svědky něčeho neobvyklého, neváhejte tato čísla použít a informovat nás
tak včas.

Osvědčily se pravidelné pondělní pracovní schůzky všech zastupitelů, kde se společně
věnujeme všem důležitým tématům. Smluvně i logisticky je připravena výměna vodoměrů u cca 160 domácností, která proběhne ve dnech 29.4.–2.5.2019. Této akci bude
předcházet 27.4.2019 odečet stavů vodoměrů a kontrola ostatních částí vodovodu
v obci.
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V únoru proběhla kontrola nájemních bytů a nebytových prostor v majetku obce. Celkový stav všech kontrolovaných objektů je dobrý. Nenašly se žádné závady bránící užívání prostor. Z důvodu prodloužení životnosti bude nutno zajistit ochranný nátěr venkovních dřevěných konstrukcí a oken u nájemních bytů v budově OÚ. V případě bytu
v budově základní školy je nutno okna vyměnit za nová.
Ve dnech 29.3.–1.4.2019 proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Současně bylo vyčleněno místo pro skládku železného šrotu. Věřím, že této akce využili všichni, kdo se chtěli zbavit starého harampádí a tudíž nebude muset nikdo vyvážet
odpadky do přírody kolem obce. Bohužel se opět našli jedinci, kteří do kontejneru na
velkoobjemový odpad navezli stavební suť včetně cihel…
Během prvních dubnových dnů byly opraveny překopy cesty vedoucí kolem bytovek
k družstvu. Věřím, že tyto opravy aspoň částečně zlepší životní podmínky obyvatel bytovek.
V místnostech obecního úřadu a knihovny byly namontovány nové interiérové žaluzie
(z důvodu nefunkčnosti původních). Konečně je také obecní úřad chráněn moderním
alarmem proti násilnému vniknutí a hlavně proti požáru. A protože se obecní úřad
během dopoledních hodin musí zamykat, bylo nutno na hlavní dveře přidat zvonek,
kterým se lze na mě nebo paní účetní dozvonit.

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
V naši obci platí několik vyhlášek, které jsou závazné pro všechny osoby nacházející
se na území obce. Doporučuji všem, zejména novým obyvatelům obce, aby se s těmito vyhláškami seznámili. Zde bych chtěl zmínit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017
o nočním klidu a regulaci hlučných činností, kde v čl. 2 je uvedeno, že každý je povinen
zdržet se o nedělích a státem uznaných svátcích veškerých prací spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk (sekačky, křovinořezy, cirkulárky, pily, sbíječky
atd). V této souvislosti žádám všechny občany o dodržování této vyhlášky zejména
o nedělích, abychom si zachovali alespoň jeden den v týdnu jistotu, že můžeme v klidu
odpočívat. Každá taková vyhláška má smysl, pokud platí vždy a pro každého, ne jen tehdy, když se to někomu hodí. Je pravděpodobné, že v průběhu letošního roku zastupitelstvo obce připraví zmírnění této vyhlášky ve dnech státních svátků, protože jsme si
vědomi, že státní svátek vycházející zejména na začátek nebo konec víkendu je ideální
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příležitost pro každého postarat se o svou nemovitost či zahrádku. Toto zmírnění se
však určitě nebude týkat Nového roku, velikonočních a vánočních svátků.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Na 4. veřejném zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno pořízení nového územního
plánu obce, jelikož platnost stávajícího územního plánu končí v roce 2022. Podstatou
každého územního plánu je stanovení budoucího využití pozemků a budov nacházejících se v katastrálním území obce. Podněty do územního plánu může podávat každý
majitel pozemku nebo budovy. Na webových stránkách obce jsou o přípravě nového územního plánu bližší informace a formulář, který je k podání podnětů do nového
územního plánu určený. Po uplynutí termínu pro podávání podnětů budou všechny
podněty vyhodnoceny a případně zapracovány do nového územního plánu. Po odborném zpracování nového územního plánu bude následovat veřejná diskuze o podobě
nového územního plánu.

KNIHOVNA
Jak jistě většina obyvatel obce ví, nachází se v budově obecního úřadu již mnoho let
obecní veřejná knihovna. I když v současné době žijeme v zajetí svítících a blikajících
displejů, pořád je mnoho lidí, kteří si rádi přečtou pěknou knihu. Jsem přesvědčen,
že knihovna má své místo v životě každé obce. Bohužel existence naši knihovny je nyní
ohrožena, jelikož dlouholetá knihovnice paní Slaničková již nemůže z rodinných důvodů do knihovny chodit a zajišťovat služby spojené s půjčováním knih. Chtěl bych tedy
požádat Vás všechny, kteří máte rádi knihy a 1–2x týdně byste si našli čas otevřít na
hodinu knihovnu, abyste se přihlásili na obecním úřadě. Pokusíme se Vám vytvořit takové podmínky, aby Vám provozování knihovny časově i finančně vyhovovalo a pokud
máte další nápady na rozšíření a zkvalitnění služeb, rádi Vám vyjdeme vstříc.

už asi těžko budeme shánět. A bez pravidelně otevřeného obchodu nám nebude dobře. V obci je cca 180 domácností. Kdyby každá domácnost průměrně utratila v obchodě
1.000 Kč za měsíc tj. 30 Kč denně, byly by tržby za prodej zboží na udržitelné úrovni.
Pokud máte seriózní podněty ke zlepšení služeb, nebo do obchodu nechodíte nakupovat z nějakého konkrétního důvodu, pošlete mi prosím svoje připomínky mailem na
starosta@obecbukovina.cz nebo je vhoďte do schránky na obecním úřadě. S Vašimi
návrhy seznámím nájemce obchodu a budeme se je snažit vyřešit k oboustranné spokojenosti.
Za první tři měsíce roku 2019 se samozřejmě uskutečnilo několik zajímavých kulturních
a sportovních akcí, o kterých se dočtete na dalších stránkách.
Děkuji, že jste si tento obsáhlý příspěvek přečetli. Je to důkaz, že Vás zajímá, co se
v obci děje a to mě těší.
Luboš Janda, starosta obce

V lednu děti absolvovaly 2. část školení první pomoci pod vedením odborníků z ČSČK
a program zážitkového bubnování. Začala pravidelná setkání předškoláků pod vedením
paní učitelek Rumlerové a Kocmanové, která se budou pravidelně opakovat do měsíce
června.
V únoru započala pravidelná výuka plavání. V letošním roce se jí účastní žáci 2. – 5. ročníku. V průběhu měsíce děti 1. – 3. ročníku vyjely v rámci Prvouky na naučný program
do Vidy v Brně. V rámci Tělesné výchovy a Sportovního kroužku se konala soutěž Skokan školy, kde děti 1. – 5. ročníku prokázaly tělesnou zdatnost ve skákání přes švihadlo.

OBCHOD
Slyšíme to často v médiích, že spoustu obcí nemá obchod, protože nenašli žádného
nájemce. Důvod je jednoduchý. V obchodě v obci do 500 obyvatel je tak malá kupní
síla, že se to nevyplatí. Díky úsilí minulého zastupitelstva se naše obec zařadila mezi
ty šťastnější obce, kde zase obchod máme. Otázkou je, na jak dlouho. Tržby za prodej
zboží v posledním období jsou tak nízké, že nájemci nepokrývají ani nejnutnější náklady na provoz obchodu. Jsem si vědom toho, že nemůžu nikoho nutit, aby v obchodě
nakupoval. Ale můžu Vás požádat, abyste se nad touto otázkou zamysleli kvůli solidaritě s těmi několika desítkami obyvatel obce, pro které je obchod nejdostupnějším zdrojem základních potravin. A v této situaci se dříve nebo později může ocitnout každý
z nás. Jsem přesvědčen, že pokud se v obchodě neudrží vietnamský nájemce, dalšího
4

Vyhlášení výsledků soutěže Skokan školy.
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V měsíci březnu jsme kromě
běžné výuky získali možnost
zúčastnit se výstavy maxileporela Dějiny udatného
českého národa v Muzeu
Blanenska, se kterou byl
spojen workshop s výtvarnicí a autorkou knihy Lucií
Seifertovou na téma Lovci
mamutů. Účast naší školy zajistil MAS Moravský
kras, který z projektu MAP
II pro ORP Blansko uhradil
workshop i dopravu. Akce
se konala v rámci podpory
čtenářské gramotnosti.
Páťáci se zúčastnili Dne
páťáka ve spádové ZŠ a MŠ
Výtvarná dílna s Lucií Seifertovou na výstavě Dějiny udatného českého národa.
Křtiny.
Den, kdy byla plánována výluka elektrického proudu, využila naše škola k exkurzi
do Moravské ústředny v Brně, kterou děti absolvovaly v rámci polytechnické výchovy.
V rámci výuky k čtenářské gramotnosti děti z 1. – 2. ročníku navštívily knihovnu ve Křtinách. V rámci projektu Babičko, dědečku, pojďme si číst, nám přišli přečíst z oblíbených
knih svého dětství pan a paní Boháčkovi.		
Děkujeme mladým hasičům SDH Bukovina za přípravu letošního kluziště, a také všem
ochotným rodičům a spoluobčanům, kteří se zúčastnili pracovní brigády před zahájením přístavby nové části školy.
text a foto Jana Havelková
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Tento jubilejní, desátý článek do našeho Zpravodaje vychází v jarních měsících. A protože
v dřívějších dobách byl jarní měsíc březen vyhlašován jako „Březen – měsíc požární ochrany“, dovolte mně pár řádků právě o požární
prevenci.
Ani si to možná neuvědomujeme, ale zákony, vyhlášky a nařízení nám ohledně požární
ochrany ukládají mnoho povinností, ale i zákazů. A jak je známo, neznalost zákona neomlouvá. Není ale cílem tohoto článku vyjmenovávat všechny ty paragrafy (to by vydalo na zvláštní vydání Zpravodaje), leč spíše
poradit a upozornit.
Topná sezóna sice skončila, ale právě vychladlé komíny zasluhují naši pozornost, tak
aby před tou další sezónou byly připraveny. Je naší povinností komín kotle na tuhá
a plynná paliva nechat zkontrolovat oprávněnou osobou min. 1x za rok, pokud se jedná o plynový kotel kondenzační potom 1x za 2 roky. Při zcela jistě nechtěném požáru
usazených sazí je doklad o čištění komína tím prvním, po čem se hasiči a zejména pojišťovny budou shánět..A takových požárů bylo v zimě 2017/18 celkem 887, jedna osoba
při nich zemřela. Pokud komín vykazuje závažné nedostatky, je povinností oprávněné
osoby tuto skutečnost nahlásit stavebnímu úřadu nebo příslušnému HZS.
V této souvislosti zmíním ještě jednu velmi užitečnou věc, která Vám může bez nadsázky za pár stokorun zachránit život a majetek. Tou věcí je kouřový hlásič. Je omyl si
myslet, že kouř Vás vzbudí, právě naopak, blíže o tom o pár řádků níže. A jak říká stará
hasičská poučka - není kouře bez ohně. Hlásič je schopný detekovat již mizivé množství
kouře a zjistí tak požár v jeho zárodku, kdy jej lze zvládnout třeba hasicím přístrojem,
který by měl být další nedílnou součástí Vašeho staršího obydlí a který je u nových
staveb již povinností.
Při používání zejména plynového kotle či ohřívače teplé vody hrozí ještě jeden, neviditelný a tím i zákeřný nepřítel. Tím je oxid uhelnatý, bezbarvý, bez zápachu a silně
výbušný plyn, vznikající nedokonalým spalováním při špatně fungujícím odtahu spalin.
Několik nadechnutí Vás spolehlivě omámí, a protože požáry v místnostech většinou
nemají dostatečný přísun vzduchu pro dokonalé hoření, je právě tento plyn důvodem proč Vás nevzbudí kouř. Každoročně má tento „tichý zabiják“ na svědomí mnoho životů, nezřídka i celých rodin. I na něj existuje detektor-hlásič. Je o něco dražší,
ale rozhodně za Váš život stojí, obzvláště pokud máte třeba ohřívač vody uprostřed
domu, v koupelně a podobně, kde hrozí nedostatečný přísun čerstvého vzduchu. Aby

Letošní mírná zima radovánkám na sněhu moc nepřála.
Přesto se Bukovina několik dnů
přece jen těšila z typicky ladovského způsobu zimy. Děti si to
samozřejmě patřičně užily.
Jaroslav Luner
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odvod spalin správně „odsával“, musí i odněkud „přisávat“ - na to pozor i v horkých letních dnech u ohřívačů vody, kdy komínky díky teplému vzduchu nemají správný tah!!!
Oba hlásiče zakoupíte např. v potřebách pro kutily a jejich montáž je zcela jednoduchá,
ale náš Sbor dobr. hasičů je schopný Vám případně oba typy hlásičů případně zajistit
i namontovat. Obraťte se na jeho členy. Hlásiče fungují na baterie, které vydrží i několik let.
Další věc, která každoročně stojí za zmařenými životy, je plošné vypalování trávy. Těch
lidských životů bývá ročně do deseti, mnohem více je těch z říše hmyzu a drobné zvířeny. Naštěstí v našem okolí jsme plošné vypalování již několik let neviděli, ale pokud
by to někoho napadlo vězte, že jej pod poměrně drastickými sankcemi zakazuje hned
několik zákonů...
Šalamounsky se nejen k prevenci požární postavil nový Občanský zákoník, který nám
říká že „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“.
Často se lze setkat s tím, že zákon nařizuje nějakou revizi jen firmám či živnostníkům.
Ale nezapomínejme, že dle zákona jako vlastník nemovitosti jsme „povinni zajistit bezpečnost a funkčnost všech technických zařízení uvnitř i venku“- a to i ve chvíli, kdy
zákon majiteli nemovitosti revizi výslovně nenařizuje. A tak když dojde k problému,
začne se pojišťovna i policie zajímat, kdo je viníkem, pojišťovny mohou odmítnout pojistné plnění a majitel nemovitostí má trestní odpovědnost. Pokud tedy v nemovitosti
nepodniká, je jen na na něm, zda si zajistí revizi třeba často ještě staré hliníkové elektroinstalace (každé 2 roky, u novějších 5 let), nebo revizi plynového zařízení (3 roky),
hromosvody (4-5 let), revizi mají jakožto tlakové nádoby mít i bojlery....
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JSDHo Březina se dostavila na místo, převzala řízení dopravy a provedla rozřezání kmene. Společně jsme odklidili strom a větve mimo vozovku a tuto poté zametli od drobných úlomků.
Celý zásah probíhal ve tmě za silné vichřice, která stromy okolo nás ohýbala do velkých
úhlů, v lese všechno praskalo - pocity to nebyly zrovna příjemné...
Nicméně jsme svůj úkol splnili bez úhony a jednotka se po opět dobře zvládnutém
výjezdu v pořádku ve 23:25 hod vrátila na základnu.

Každý člen Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce musí procházet pravidelným každoročním školením v délce 40 hodin.
Témata školení určuje a vydává Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
a za provedení školení je zodpovědný velitel jednotky.
Jedno z letošních školení proběhlo v sobotu 23. února v hasičské zbrojnici.

Technickou závadu nelze vyloučit nikdy na sto procent, ale prevencí můžeme udělat
všechno proto, aby to procento spolehlivosti bylo co nejvyšší – a prevence nám může
zachránit i život...

Nevlídné počasí přicházejícího jara nás při příchodu front častuje silnými vichřicemi.
Jedna z nich, v noci z 10. na 11. března znamenala i první výjezd pro naši Jednotku
sboru dobr. hasičů obce Bukovina.
V neděli 11.března v 22:11hod byla jednotka KOPIS Jm. kraje povolána na strom přes
komunikaci před obcí směr Křtiny. Ve stanoveném čase jednotka vyjela, ale strom byl
nalezen až mezi rozcestím a pivovarem, statný smrk přes celou šířku komunikace. Protože naše jednotka nemá členy, oprávněné pracovat s motorovou pilou, tuto skutečnost velitel nahlásil operačnímu důstojníkovi a KOPIS zajistil vyslání JSDH obce Březina.
Naše jednotka mezitím řídila dopravu a pustila se do úklidu volných větví.

8

Ze školení JSDHO. Zleva: velitel Jaroslav Ondráček, Antonín Zelinka, Miroslav Písařík, Pavel Blažík
a zády otočený Martin Hynšt.

Jaroslav Ondráček, velitel JSDH obce Bukovina
foto Jaroslav Luner
9
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Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Bukovina
Dne 5. 1. se konala v klubovně SDH výroční valná hromada SDH. Hostem valné hromady byl starosta obce Luboš Janda. Ve zprávě o činnosti připomenul starosta SDH
Aleš Pokorný celou řadu kulturních akcí, které hasiči v loňském roce pořádali, nebo se
na jejich pořádání významně podíleli. Výčet byl dlouhý, jednalo se prakticky o všechny
akce, které se loni v naší obci konaly. Starosta SDH připomněl také tradiční sportovní
klání nejmladších hasičů–Memoriál Eugena Třísky, které loni bukovinští hasiči uspořádali již podvanácté.

Zpravodaj obce Bukovina 1 /2019

Podle plánu práce na rok 2019 nedozná činnost SDH v letošním roce žádných podstatných změn. Hasiči se zavázali i nadále pokračovat v práci s kolektivem mladých hasičů,
soutěžní družstvo mužů se bude zúčastňovat okrskových soutěží. K tradicím již patří
zajištění pořadatelské služby na hasičské pouti ve Křtinách, pořádání soutěže mladých
hasičů, úzká spolupráce s obecním úřadem na zajišťování kulturních akcí a také pořádání letních tanečních zábav. Samozřejmostí je údržba svěřené techniky i budovy
hasičky.
Ve Sboru dobrovolných hasičů je aktuálně evidováno 58 členů. Z toho je 35 mužů,
7 žen, 13 mladých hasičů a 3 dorostenky.

Následovala zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů přednesená Pavlem Blažíkem,
vedoucím mládeže. Vyplynulo z ní, že nejmladší hasiči absolvovali za loňský rok 31 tréninků. Výkonnost mladých hasičů se neustále zlepšuje, i když se to bohužel moc neprojevuje ve výsledcích na závodech. V průběhu minulého roku se mladí hasiči zúčastnili
devíti závodů. Na „bednu“ zatím nedopadl žádný, ale děti se budou určitě ještě zlepšovat. Pavel Blažík také zmínil problémy s docházkou na tréninky i na závody a úskalí práce s dětmi. Dětem se v loňském roce věnovali tito trenéři: Miroslav Písařík, Jiří Hynšt
st., Jiří Hynšt ml. a od října také Pavel Blažík. Řidičem a strojníkem byl Antonín Zelinka.
Družstvo mužů vyjelo loni jen na jeden závod do Habrůvky, kde obsadilo třetí místo.

Družstvo mladých hasičů by rádo uvítalo ve svých řadách další
děti, kluky i děvčata. Pod vedením našich trenérů by se děti naučily novým dovednostem, spolupráci s ostatními členy družstva
a čas zbývá i na zábavu, společné výlety a různé hry. Přijďte se
podívat na některý nedělní trénink, který začíná vždy od 9 hodin.
Při nepříznivém počasí se koná v klubovně hasičky, jinak venku,
většinou na hřišti u školy. Můžete také kontaktovat trenéra mládeže pana Jiřího Hynšta st., na telefonním čísle 777 791 921 nebo
některého z výše uvedených trenérů.

Výbor ZO SDH. Zleva: Starosta obce Luboš Janda jako host, Jaroslav Ondráček, Jiří Hynšt, starosta SDH Aleš Pokorný, Ludmila Schildová, Pavel Blažík, Miroslav Písařík a Zdeněk Opletal.

Mladí bukovinští hasiši během loňského Bukovinského štafetování. Fotografoval a článek zpracoval Jaroslav Luner. Podklady Ludmila Schildová.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Přivítání nového roku
Přivítání nového roku proběhlo letos opět u zapálené
vatry na spodním dětském hřišti. Pitný režim pro zahřátí byl zajištěn. Zhruba 15 minut po půlnoci obšťastnily
přítomné vybuchující rachejtle slavnostního ohňostroje.

Novoroční výšlap na Proklest se stal v naší obci pěknou tradicí. Také letos se přes pošmourné počasí vydalo 18 dospělých a 8 dětí na nejvyšší kopec v širokém okolí. Vrcholu dosáhli
a tak mohl starosta učinit slavnostní zápis do vrcholové knihy. Předchozí zápis ale prozradil, že novoroční vrcholové družstvo nabylo na tomto výškovém bodě letos první.
Prvenství patří čtveřici sportovců,
kteří zde strávili již první vteřiny
nového roku.

Novoroční sportovci při výstupu.Na předchozí straně
vrcholová fotografie. Chybí na ní autorka fotografií
Ivana Pařízková.

text a foto Jaroslav Luner

Dne 12. 1. proběhla proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity
Blansko. Účelem celonárodní sbírky organizované Charitou Česká republika je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá.
Z celkového výtěžku se 65 % vrací Charitě, která koledování v regionu zaštítila, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí,
5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.
Oblastní charita Blansko:
Celkově vybráno v České republice:
2 234 633Kč
120 451 158 Kč

Oblastní charita Blansko chce výtěžek letošní sbírky investovat takto:
• Auto pro Mobilní hospic svatého Martina (230 000 Kč).
• Podpora matek s dětmi v nouzi
• Pomoc seniorům a zdravotně postiženým (50 000 Kč).
• Charitní záchranné sítě – pomoc nejpotřebnějším v regionu (770 000 Kč).
V naší obci se vybralo celkem 12 424 Kč. Děkujeme našim koledníkům Elišce a Adélce
Dekanovým, Kamilce Třískové, Terezce Svobodové, Marianu Kubicovi a dobrovolnicím
paní Janě Havelkové a slečně Elišce Kubicové za účast na sbírce. Hlavní dík patří všem,
kteří přispěli na uskutečnění projektů pro potřebné lidi.
Jaroslav Luner
12
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Bowling

4. ročník soutěže o putovní pohár pro nejlepší tým
Novoroční turnaj v bowlingu se stal již tradicí a tak se 13. 1. vydal přeplněný autobus
k Brnu. Letos se totiž hrálo ve velkém bowlingovém centru na Líšeňské ulici v Brně. Během jízdy byla nalosována šestičlenná družstva. Dvouhodinové klání přineslo spoustu
radosti z vydařených hodů, ale také zklamání po těch méně povedených. Po sportovním
výkonu přišla k duhu dobrá večeře i dobré pití.
Putovní pohár obce Bukovina má své nové držitele
(na snímku níže), a rozdány byly i další ceny za výkony jednotlivců. Nám, kteří jsme na žádnou z nich
nedosáhli, bylo útěchou, že jsme si také dobře zahráli, popili a dobře se pobavili. Užily si také děti, které
měly k dispozici svou dráhu a dospělí se jim tak do
hry moc nemotali. Sportovně společenská akce se
zkrátka letos opět vydařila. Tak zase za rok...
Vítězné družstvo – zleva:
Saška Hrabalová, Luboš Janda, Zbyněk Mrňa,
Adéla Luterová a kapitán David Kocman.
Chybí Kamila Kocmanová.

Cenu za nejlepší mužský výkon
získal Aleš Tříska.
Za nejlepší ženský výkon byla oceněna Saška Hrabalová.
Ceny předávali starosta Luboš Janda a zastupitelka Ivana Pařízková.

text a foto Jaroslav Luner

14

15

Zpravodaj obce Bukovina 1 /2019

Zpravodaj obce Bukovina 1 /2019

24. 2. proběhla v Zasedací místnosti Obecního úřadu opět milá událost. Starosta
Luboš Janda společně se zastupitelkou
a předsedkyní kulturního výboru Ivanou
Pařízkovou a členkou téhož výboru Hanou
Kubicovou zde jménem obce Bukovina přivítali do života tři nové občánky Bukoviny.
Stali se jimi Eliška Urbánková, Matěj Kulenda
a Daniel Maceček. Mimina si společně se
svými rodiči, rodinnými příslušníky a přáteli poslechla hru na flétničky a zpěv dětí ze
základní školy pod vedením paní ředitelky
Mgr. Havelkové. Následoval krátký proslov
starosty, předání dárků a tradiční fotografování u kolébky.
Novým občánkům přejeme hodně radostí
a zdraví, jejich rodičům pak radost ze svých
dětí a trpělivost při jejich výchově.

text a foto Jaroslav Luner
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Tradiční společenský ples se konal 9. 3. tradičně
ve Společenském domě v Bukovince. Tradičně ho
pořádala obec Bukovina společně s bukovinskými
hasiči. Stejně jako loni zahrál k tanci Tom Sawyer
Band, byla bohatá tombola i občerstvení. Letos na
plese vystoupila Tereza Slováková se svým psem –
border kólií Aico. Předvedli uchvacující psí tanec,
který sklidil zasloužené ovace publika. Ples se tradičně vydařil.

text a foto Jaroslav Luner
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Dětský maškarní bál se konal 3. 3. 2019 ve společenském domě v Bukovince. V letošním roce byl
pořádán společně obcemi Bukovinka a Bukovina.
Pro děti bylo zajištěno občerstvení, hudba k tanci
i veselé soutěže se sladkými odměnami. Na závěr
byla vylosována tombola s hodnotnými cenami.

text Jana Havelková, foto Jaroslav Luner
20

10. 3. se konala v zasedací místnosti OÚ (dnes přeměněné na školní třídu) cestopisná přednáška občana Bukoviny Patrika Dekana o jeho cestách na Nový Zéland. Návštěvníci přednášky se dozvěděli mnoho zajímavostí o této pro nás tak vzdálené
zemi. Profesionální průvodce a světoběžník Patrik Dekan se znovu ukázal jako výborný vypravěč, který umí své vědomosti převyprávět lehkou a srozumitelnou formou.
Zajímavé povídání bylo doprovozeno atraktivními a mnohdy unikátními fotografiemi,
které nasbíral během několika cest. Kdo přišel určitě nelitoval. Patrik slíbil, že nás příště zase zavede do některého z krásných koutů naší planety. Máme se tedy na co těšit.

text a foto Jaroslav Luner
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24. 3. se konal další výšlap do okolí
Bukoviny. Jarní příroda se sice teprve probouzí, ale nedaleké Rakovecké údolí nabízí chráněnou lokalitu,
kde není nouze o květy ani v březnu.
Kdo neviděl zdejší koberce bledulí,
může litovat...

Dnes je domácí zabíjačka už i na vesnici vzácností. Málokdo dnes doma krmí čuníka.
V naší vesnici tvoří výjimku statek v č. 21 a 22. Na sklonku minulého roku u Hynštů
a Herzogů zase zabíjeli, a to dokonce tři vepříky. Díky nim v naší vesnici ještě žije dávná
tradice.
Podle archeologických nálezů je prase jedním z prvních domestikovaných zvířat. Ani se
nechce věřit, že lidé chovali prasata snad už někdy v 7. tisíciletí před naším letopočtem.
Ve středověku už bývalo vepřové maso především na stolech prostých lidí. Šlechta dávala přednost zvěřině a jinému „vznešenějšímu“ masu. Dnes má vepřové maso přímo
nezadatelnou roli ve většině domácností. Je například nedílnou součástí české klasiky vepřo-knedlo-zelo. Tak bychom mohli vyjmenovat velké množství dalších pokrmů
připravovaných v české kotlině z vepřového. V drtivé většině se ovšem jedná o maso
z velkochovu, zakoupené v obchodě. Ne že bychom si na něm nepochutnali, ale domácí je přece jenom domácí. Zabíjačkový ovar, bílá a tmavá polévka, tlačenka, prejt,
jitrnice, jelítka, sádlo se škvarkama, zabíjačkový guláš nebo paštika, to jsou všechno
domácí pochoutky, které jsou velkovýrobou nenahraditelné. O to všechno přicházíme,
a to i na vesnici...

Ivana Pařízková

Navždy nás opustili:
15. 12. 2018 paní Radka Hrabalová ve věku 41 let.
31. 3. 2019 pan Josef Holík ve věku 82 let.
text a foto Jaroslav Luner
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V další části našeho cyklu
se podíváme na spodní
náves. Nejstarší kolorovaný snímek je z prvního
desetiletí 20. století. Pochází z pohlednice, kterou vydal odbor Národní
Jednoty pro Křtiny a okolí.
Pohlednice má poštovní
razítko z roku 1909.
Druhý snímek pořízený
zhruba ze stejného místa
pocházi z roku 1972 a zachycuje stav před stavbou
točny, kdy je již dokončeno veřejné osvětlení. Také
současný snímek byl pořízen ze stejného místa.
Snímek na protější straně
nahoře vznikl kolem roku
1950. Snímek uprostřed
je z první poloviny sedmdesátých let minulého
století a jeho autorem je
pan Zdeněk Pokorný. Také
spodní současný snímek
je pořízen zhruba ze stejného místa.
snímky z archivu obce (pokud není uvedeno jinak), současné snímky Jaroslav Luner
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Lhotky a okolí

Dnešní toulky okolím Bukoviny povedou do bezprostředního okolí nedaleké osady
Lhotky.
Písemně doložené dějiny tohoto místa začínají rokem 1746, kdy byla založena samota
Lhotky. Samota patřívala k Březině, ale od roku 1885 již leží
obce
Hostěnice.
Jan vII.katastru
v době 50.
výročí
své vlády vpostavili
roce 1908.
Nedaleko panského dvora později majitelé panství Lichtensteinové
myslivnu.
Roku 1842 přistavěli ještě budovu, která sloužila lesním dělníkům jako ubytovna. V blízkosti myslivny vznikla osada, která měla v roce 1890 již 21 obyvatel. Ve 20. století se osada přeměnila na rekreační chatovou oblast. V posledních letech však nahradily drtivou
většinu chat domy, a tak vznikla v tomto krásném lesním prostředí v podstatě vesnice.
V současnosti je na Lhotkách přes 80 domů.

Při procházení kolem myslivny jistě nepřehlédnete destičku na její fasádě, která připomíná tragickou přestřelku, která se zde udála na konci II. světové války. V osudný
den 10. dubna 1945 odpoledne přinutila trojice otrhaných a vyhladovělých partyzánů
nadlesního Kreitschiho, aby jim vydal jídlo. Žádali po něm také zbraně a střelivo. Ustrašený Kreitschi jim však řekl, že zbraně má s sebou v lese jeho dcera Helga a německý
důstojník, který za ní přijel na návštěvu. Partyzáni se s vysvětlením spokojili, ale na
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odchodu prohlásili, že si je tedy přijdou vyzvednout večer, což ovšem neměli v úmyslu.
Jak se ukázalo, tato poznámka se stala osudnou pro členy výsadkové zpravodajské skupiny Georgije Žukova, která v té době také operovala v okolních lesích.
Po návratu do hájovny čekal německého důstojníka v hodnosti kapitána a jeho průvodkyni Helgu komický pohled na roztřeseného nadlesního horečnatě pobíhajícího sem
a tam a tetelícího se strachem z nadcházejícího večera. Poznámku partyzánů o opětovné noční návštěvě sice německý důstojník nebral příliš vážně, nicméně na naléhání
vystrašeného Kreitschiho promyslel odvetné opatření pro případ přepadu. Stalo se ironií osudu, že v noci přišli místo očekávaných partyzánů na místo odpoledního střetnutí
ruští parašutisté vedení místním průvodcem Františkem Polákem a Františkem Rouchalem z Kanic.
V kritickou noc byli v hájovně všichni vzhůru, protože čekali na návrat odpolední návštěvy a připravovali se na odpor. Když uslyšeli bouchání na dveře, šla Marie Rzeháková otevřít, zatímco přítomný německý důstojník, nadlesní a Helga zaujali se zbraněmi v rukou
místo za skříní stojící u dveří vedoucích z pokoje do předsíně. Rzeháková vyšla z pokoje,
aby otevřela dveře do dvora, aniž si v předsíni rozsvítila. Když tento manévr zdárně
ukončila, rozsvítila přede dveřmi na verandě světlo, takže osoby venku bylo jasně vidět,
zatímco jejich protivníci zůstali ukryti pod ochranným závojem tmy. V okamžiku, kdy
neznámí muži překročili práh budovy a začali vcházet do předsíně, se Marie Rzeháková
přikrčila a rychle se vzdálila z dosahu střelných zbraní do kuchyně, kde se zamkla. V ten
moment se rozpoutala palba, jejíž výsledek byl katastrofální. Německý důstojník způsobil výstřelem ze svého browningu Františku Polákovi průstřel plic, velitel Ivan Ševcov
byl zasažen dvěma střelami do břicha a Vasil Kuzněcov byl poraněn brokovnicí na lokti
pravé ruky. Seržant Michal a průvodce František Rouchal vyvázli z nebezpečné situace
bez zranění. František Polák a Ivan Ševcov později svým zraněním podlehli.
Nedaleko myslivny, dějiště těchto dramatických událostí, byly nalezeny pozůstatky středověkého osídlení – zaniklé středověké vesnice Lhota. V roce 1980 zde prováděl povrchový
průzkum prof. Ervín Černý. Zjistil zde stopy po
10 usedlostech. Nejnápadnější byly stopy po
velké usedlosti číslo IV. Je však velmi pravděpodobné, že nejde o relikt středověké usedlosti, ale o již zmiňovaný zaniklý panský dvůr,
který byl vybudován v roce 1746. Zato v sondě
prováděné v usedlosti č. IX byly zjištěny nálezy
typické pro středověké vesnické stavby. Mimo
jiné zde byla nalezena keramika odpovídající
w
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14. a 15. století. Tyto nálezy dokazují, že toto místo bylo osídleno již ve 14. století.
Podle prof. Černého zanikla Lhota v 15. století, pravděpodobně za husitských válek.
Na konci protilehlého ostrohu pod vesnicí nejdete malý opuštěný lom. Kdy byl otevřen
a kdy se v něm přestal těžit kámen se autorovi nepodařilo zjistit. Možná zde dobývali
kámen již obyvatelé zaniklé středověké osady. Určitě vás zaujme rozmanitý povrch
zdejších obnažených slepenců.
V údolí pod bývalou osadou je voda ze dvou potoků zadržována ve dvou průtočných
nádržích za sebou. Jejich úkolem je kromě zadržení vody také zadržení splavenin
a zpomalení odtoku. Zadržená voda v obou nádržích se stala útočištěm pestré vodní
flóry a fauny. Samozřejmě, že jezírka také oživují a zkrášlují les. U spodního jezírka
může navíc poutník spočinout na lavicích krytých stříškou. Je zde připraven také rošt.
Kdo si přinese suroviny na opékání, může zde uspořádat malý přírodní piknik. V romantickém prostředí jakéhosi poloostrůvku obklopeném ze tří stran vodou lesního
jezírka bude všem jistě velmi chutnat.

Polohu rybníčků i lomu vidíte na mapce vlevo. Fotografie umístěná v mapce zachycuje malinký
rybníček v místě pramene potoka, který je vyznačen v kresbě situace zaniklé vesnice na str. 27.
V jeho blízkosti se vám možná podaří lokalizovat zbytky staveb horní části bývalé vesnice v podobě terénních vyvýšenin. Mapa ani skica na předchozí straně však nejsou přesné. Zhruba v místě,
kde je ve skice lokalizován bývalý statek, najdete druhý pramen potoka opět s malým rybníčkem.
Ten na mapce není vůbec, na situačním obrázku jsou další prameny hned dva, ale bez rybníčku.
Zdá se, že od roku 1980, kdy zde byl prováděn výzkum, se situace v terénu poněkud změnila.
Přeji hodně štěstí při hledání pozůstatků bývalých staveb a věřím, že se vám podaří lokalizovat
alespoň nápadnou kruhovou prohlubeň nedaleko stavby č. VIII. (viz skica na str. 27).
Jaroslav Luner
Prameny:
http://www.obec-brezina.cz/historie-obce/
http://www.liechtensteinove.cz/cz/objekt/hostnice-hostienitz/222/
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (1. díl)
Dagmar Stryjová: Račice–historie a současnost
Ervín Černý: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad
https://cs.wikipedia.org
https://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 — duben 2019
neprodejný občasný informační bulletin pro občany, vydávaný Obecním úřadem v Bukovině.
Uzávěrka příštího čísla je 15. června 2019.
Zaslané příspěvky a fotografie nevracíme a v případě uveřejnění nehonorujeme.

do tisku připravil Jaroslav Luner
fotografie na obálce Jaroslav Luner

