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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první vydání Zpravodaje
obce Bukovina v roce 2022, které shrnuje vše podstatné, co se v naši obci stalo od ledna do dubna
t. r. V posledních dvou letech jsem v každém mém
příspěvku musel zmínit, že se naše životy změnily
díky celosvětové pandemii koronaviru s přáním, abychom se vrátili do normálního života. A když už tento
stav mohl nastat, přišla další rána pro naši budoucnost v podobě nesmyslné invaze ruských vojsk na
Ukrajinu. Tento čin nepatří do 21. století a asi nikdo
z nás nevěřil, že se ještě může něco takového stát.
Nyní musíme doufat, že tento konflikt brzy skončí
a nerozšíří se do dalších částí světa. Probíhající válka se projeví v ekonomice celého globálně propojeného světa. Ekonomický dopad to bude mít na
všechny z nás. Už nyní vidíme vysoké ceny energií,
pohonných hmot, výrobků a v neposlední řadě vidíme nárůst cen v obchodech s potravinami. Musím
ocenit příkladnou solidaritu obyvatel České republiky s obyvateli Ukrajiny. Touto cestou bych chtěl
poděkovat Vám všem, kterým není osud obyvatel
Ukrajiny lhostejný a podle svých možností jste přispěli materiálně na některou z mnoha materiálních
sbírek pořádaných v našem okolí, nebo jste přímo
darovali finanční obnos na některý z transparentních účtů. Poděkování patří členům JSDH Bukovina,
kteří obětovali svůj volný čas a pomáhali s balením
a dopravou darovaného materiálu během Materiální sbírky pro Ukrajinu, která se konala ve dnech
3.- 4. 3. 2022 v Bukovince.
Jak jste si jistě všimli, díky příznivému počasí byly
zahájeny některé plánované stavební práce. Nejprve dne 21. března začala pomocí vrtné soupravy
realizace dvou hydrogeologických vrtů hlubokých
90 a 70 metrů. Poté následovaly 3 týdny čerpacích
zkoušek. Do konce května bychom měli obdržet závěrečnou zprávu, která vyhodnotí kvantitu a kvalitu vody.
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Pokud se potvrdí prvotní poznatky, že
vrty jsou dostatečně vydatné a kvalita
vody je rovněž dobrá, budeme moci
požádat o vydání stavebního povolení
na stavbu vodojemu a napojení nových
zdrojů vody do stávající vodovodu. O týden později začala oprava místní komunikace na Klevetnici a v posledním dubnovém termínu začala i oprava povrchu
místní komunikace od č. p. 13, která
začíná nájezdem z krajské komunikace
a končí i domu č. p. 114. Tyto opravy
dočasně zhorší dopravní obslužnost
a kvalitu bydlení obyvatelům obce, kteří v těchto lokalitách bydlí, takže dle
vzoru ŘSD:

Z průběhu rekonstrukce místní komunikace vedoucí
ke Klevetnici.

Musíme to opravit, děkujeme za pochopení.

Vrtná souprava při práci

V měsíci dubnu jsem zahájil jednání s EG.D o koordinaci výstavby chodníku obchod-škola, která se uskuteční
v období letních prázdnin v roce 2023
a položením vedení Nízkého Napětí
do země v úseku č. p. 55 - 22. Musíme
si nechat vypracovat projekt na nové
Veřejné Osvětlení, kterým nahradíme
stávající VO na sloupech NN.

Místní komunikace vedoucí od domu č. 13 k domu
č. p. 114 čekající na opravu.

Jako každý rok jsem za obec požádal o dotace z rozpočtu JMK na provoz venkovských
prodejen (40 000 Kč), na Den Bukoviny (35 000 Kč), na přilby pro zásahovou jednotku
hasičů (66 780 Kč) a na opravu místní komunikace (226 000 Kč). Zároveň jsem podal na
JMK i žádost o dotaci ve výši cca 3 mil. Kč na dofinancování nových zdrojů pitné vody.
O přidělení této dotace se bude rozhodovat až v roce 2023.
Na závěr bych rád poděkoval všem organizátorům a účastníkům akce Ukliďme si Bukovinu, která se konala 2.dubna t.r. a naši knihovnici paní Alici Adamové za organizaci
„Velikonoční bojovky“, která se konala na Zelený čtvrtek 14. dubna a zúčastnilo se jí
s rodiči přes padesát dětí naší obce.

Zatrubněný vrt

Váš starosta obce Luboš Janda
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PREZENTACE KOMUNITNÍHO CENTRA

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Dne 15. 3. 2022 se konala ve škole prezentace studie plánovaného Komunitního centra
Bukovina za účasti projektanta Ing. Arch. Pavla Kleina. Této akce se zúčastnila většina
zastupitelů obce a hlavně obyvatelů, kteří bydlí v nejbližším okolí plánované stavby.
Jsem přesvědčen, že výsledná podoba studie je zdařilá, promyšlená a také maximálně
ohleduplná vůči okolní zástavbě. Věřím, že obyvatelé v nejbližším okolí běžný provoz
komunitního centra negativně nepocítí. Celá
studie je ve formátu pdf
k nahlédnutí na internetových stránkách obce.
Předpokládám, že do
konce května uzavřeme
smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci
a do konce roku 2022
požádáme o vydání stavebního povolení.
starosta obce
Luboš Janda

27. března proběhla v Zasedací
místnosti Obecního úřadu opět
milá událost. Starosta Luboš Janda zde společně s předsedkyní
kulturního výboru Ivanou Pařízkovou a členkou kulturního výboru Helenou Hynštovou jménem
obce Bukovina přivítali do života
tři nové občánky Bukoviny. Naši
noví občánci si společně se svými
rodiči, rodinnými příslušníky a přáteli poslechli recitaci 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.

Miminka s rodiči a se staršími sourozenci na společné fotografi
se starostou Lubošem Jandou: Noví občánci zleva:
Kocmanová Ema, Štěpánek Antonín, Kulendová Marie,
Marečková Vanda a Žáček Vít

Paní Jindřiška Malíková
75 roků (23. 1.).
Pan Josef Zelinka
85 roků (28. 2.).
Pan Josef Zelinka

OMLUVA
V minulém čísle jsme chybně uvedli jméno i věk paní Anežky Malíkové, která
9. 10. minulého roku oslavila 97. narozeniny. Moc se omlouváme a přejeme
paní Anežce Malíkové pevné zdraví do dalších let.
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UKLIĎME SI BUKOVINU

ZE ŽIVOTA SDH BUKOVINA
V posledním díle zpravodaje jsme jako poslední akci uvedli Mikulášskou nadílku a jí
tak ukončili činnost v roce 2021.

Naše obec se již tradičně hlásí k celorepublikové akci s názvem „Ukliďme Česko“, v jejímž
rámci dobrovolníci z řad občanů Bukoviny uklízí naši obec. Letos byl úklid vyhlášen na
2. 4. se srazem u „zrcadla“. Sešla se zde skupina dobrovolníků, kterým není lhostejné
v jakém prostředí žijí. Účastníci akce dostali pytle a vyrazili na sběr odpadků do přidělených rajónů v naší obci a okolí. Odměnou pro každého účastníka byl dobrý
pocit, že něco udělal pro obec ve které
žije, že byl užitečný. A také malé občerstvení v režii obce.
I letos brigádníci naplnili několik pytlů
odpadky. My ostatní bychom jim měli
poděkovat alespoň tím, že budeme dávat odpadky jen tam kam patří. Díky
tomu by příští rok mohly být po jarním
úklidu pytle brigádníků poloprázdné
a snad bychom se časem mohli propracovat do stavu, kdy si řekneme, že jarní
uklid vesnice vlastně ani není potřeba...
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8. 1. 2022 se konala Výroční valná hromada sboru v prostorách Základní školy,
kde byla předána vyznamenání členům.
Za půjčení jedné z tříd ještě jednou velmi děkujeme. Na výroční valnou hromadu okrsku Křtiny jsme se vydali 5. 2. 2022
do Rudice.

Velikonoční klapání.

Po dlouhých 2 letech, jsme se konečně
dočkali, Velikonočního klapání v tradiční
podobě. Jako vždy jsme zajistili doprovod
při průvodu obcí. Tato krásná tradice se
konala 14. - 16. 4. 2022 pod vedením Kamily a Šárky Třískové, všem zúčastněným
dětem a rodičům děkujeme za zachování
této tradice.
Po dvouleté pauze se uskutečnila i 19. Hasičská pouť, na kterou se všichni moc těšili. Přesto, že se pouť koná pouze v neděli
její příprava začíná již několik týdnů předem. V našem sboru to znamenalo, zajistit polní kuchyni na náš legendární guláš,
zapůjčení pojízdného výčepu tzv. ,,vajíčka”
z pivovaru Černá Hora a další přípravy.
V sobotu 23. 4. byly přípravy v plném
proudu. Mezitím co se u Opletalů umývala polní kuchyně, o což se postaral Zdeněk
Opletal a Ludmila Schildová, na hasičské
zbrojnici se také nezahálelo. Od úklidu, po
loupání a krájení cibule, česneku a masa
na guláš, po chystání techniky a tréninku dětí. O přípravu surovin na Guláš se
zasloužili Aleš Pokorný, Jarek Ondráček,
paní Ondráčková, Patrik Kocman, Martin
Schild, Jakub Pilař, Vít Kulenda, Ivana Pa-

2x z přípravy surovin na noční vaření guláše.
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řízková, Šárka Třísková, Jirka Hynšt, Mirek
Písařík, Jirka Hnyšt ml., Luděk Fiala, Mirka
a Vítek Pavelkovi. Když byly přípravy uvnitř
zbrojnice v plném proudu venku trénovali
děti na ukázku štafetu dvojic.

Z posledního tréninku před vystoupením.

Z nočního vaření guláše.

2x ze Křtin. Na seřadišti a v průvodu.
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Jelikož náš legendární guláš podáváme
již po Hasičském průvodu, v 10 hodin,
musí se na jeho přípravě začít už brzy
z rána. A tak se začalo vařit v neděli ve
2 hodiny ráno, za přítomnosti hlavních kuchařů Kuby Pilaře a Martina Schilda spolu
s dalšími: Patrik Kocman, Mirek Písařík,
Ivana Pařízková, Hana Hynštová, Zdeněk
Opletal. Začalo se vařit v kotlech, za jejichž zapůjčení děkujeme rodině Hynštově
a Herzogově.
Jakmile bylo hotovo, guláš se přelil do polní kuchyně a jelo se na náměstí do Křtin,
kde se připravil i samotný stánek. Ve stánku pak u výdeje guláše asistovali, Kuba
Pilař, Martin Schild, Patrik Kocman, u kasy
a výborné kávy Aleš Pokorný, přípravě párků v rohlíku Kateřina Ondráčková
a Šárka Třísková a výdeje piva a lima v pojízdném výčepu Lucka Pařízková a Nikol
Kříčková.
Aby celá pouť mohla začít, je zapotřebí
řízení dopravy při průvodu. O to se jako
vždy staral i náš sbor v podobě Jirky Hynšta ml., Mirka Písaříka, Jirky Hynšta st.,
Jarka Ondráčka, Tomáše Pokorného a Víta
Kulendy. V samotném průvodu nás pak
jde jen pár a to David Zabádal nesoucí ceduli s názvem našeho sboru, Tereza Zabádalová společně s jejich maminkou, Anička Hynštová, Kuba a Aleš Třískovi, Míša
a Matýsek Pilařovi, Tereza Svobodová, Ríša a Lída Schildovi, Mirka a Vítek
Pavelkovi, Zdeněk Opletal, Luděk Fiala

a v neposlední řadě Bohunka Kulendová s kočárkem a rodinou. Po průvodu
jede vždy Hasičská technika, u nás je
to Avia Furgon s řidičem Tondem Zelinkou ml. a Bořkem Fialem, Ford Transit
v němž jako řidič Martin a spolujezdci Hana a Vašek Hynštovi. Po průvodu
následuje mše svatá a ukázky hasičské
techniky. Ukázky našeho sboru spočívají ve štafetě dvojic mladých hasičů.
Ukázky se účastnili David a Terezka
Zabádalovi, Terezka Svobodová, Míša
a Matýsek Pilařovi, Ríša Schild, Kuba
Tříska a Anička Hynštová.
I přes chladnější počasí se celá akce velmi zdařila a těšili jsme se hojné účasti.
Nutno podotknout, že všichni zúčastnění se na akci podíleli ve svém volném čase a bez jakéhokoliv nároku na
honorář, ostatně jako při všech akcích.
Přejeme všem příjemné prožití jarního
a letního období, bez restrikcí, a těšíme
se na Vás na další kulturní akci.

Výdejci guláše Martin Schild a Kuba Pilař.

Výčepní Nicol Křičková a Lucka Pařízková.

Za SDH Bukovina jednatel
Ludmila Schildová

Nejmladší hasiči v akci a s upomínkovým pohárem.

Foto Ludmila Schildová
a Zdeněk Opletal
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Topná sezona je pomalu za námi a jsme rádi, že se v naší obci obešla bez potřeby
zásahu některé z jednotek požární ochrany, včetně naší jednotky. Stejně tak se bez
problémů v našem bližším okolí obešlo i období přípravy na nový sestřih trávníků, tedy
plošné vypalování trávy. I když je to činnost několika zákony zakázána, je bohužel stále
provozována a letos si v Jihomoravském kraji vyžádala minimálně jeden lidský život.
Vzhledem k letošnímu jarnímu suchu jednotky též řešily nebývalé množství požárů v
přírodě vzniklé neopatrností.
Členové jednotky se také po dvou letech
omezení z důvodu pandemie, kdy se nemohlo mnoho akcí uskutečnit, vrátili ke
své běžné činnosti. V sobotu 19. března
se členové sešli v hasičské zbrojnici k jednomu z pravidelných školení. Toto bylo
spojeno též s vyzkoušením a prověřením
veškeré svěřené techniky a generálním
úklidem garáže. Byl též promyšlen a v
následujících týdnech uskutečněn záměr
vybudování dalších úložných prostor v
garáži v podobě zavěšených polic nad zásahovým vozidlem. Potřebovali jsme někam
umístit například druhou sadu pneumatik s disky, které na vozidle měníme a které
vzhledem k rozměrům zaberou notný kus místa. Také postupně vyklízíme a do zbrojnice umísťujeme výzbroj a materiál z vozidla Avia, jehož dny se po dlouholeté spolehlivé
službě v naší jednotce chýlí ke konci. Vzhledem k jeho stáří, nutnosti každoroční technické kontroly a jisté nepotřebnosti se již ekonomicky nevyplácí je udržovat, trpí také
několikaletým venkovním parkováním na dvoře obecního úřadu a tak s obcí uvažujeme
o jeho dalším osudu.

Oba snímky
byly pořízeny
na pravidelném školení
Jednotky
SDHo.
Foto Jaroslav
Ondráček
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Napřed COVID...dobře, naučili jsme se jej zvládat. Potom TORNÁDO...dobře, obrovská
zkušenost, nečekanost, tragédie...i to se zvládlo. ALE VÁLKA??....to slovo, které současné generace znaly jen z dokumentů či zpráv z dalekého světa?? Asi nikoho nenapadlo, že by se mohla během krátké doby začít odehrávat z geografického hlediska skoro
"u nás na dvoře".
Nápor válečných uprchlíků z Ukrajiny naše
republika zachytila hned v první vlně. Tato
vlna spustila daší vlnu, a to solidární. Do ní
se dobrovolní hasiči zapojili hned od začátčtvrtek a pátek 3. a 4. 3.
ku, a to včetně naší jednotky. Ve dnech 3.,
2022 - 18:00 - 19:00
hodin
4. a 5. března celkově šest členů jednotky
Bukovinka – předsálí Společenského
pomáhalo při humanitární sbírce v obci
domu
Bukovinka a s odvozem sbíraných věcí do
sběrného centra v obci Mokrá-Horákov. O
chaosu a panice prvních dnů svědčí i to, že
jsme objížděli čerpací stanice a sháněli naftu do Tranzitu, která v tu sobotu ráno byla
na mnoha místech vyprodaná. Občané z
Bukoviny, Bukovinky a Račic-Pístovic odevzali tolik věcí, že vozidla dobrovolných hasičů zmíněných tří obcí k odvozu nestačila a
byla třeba výpomoc i vozidlem od podnikatele pana Tajnaie.
V jednolivých krajích byla zřízena Krajská Asisteční Centra Pomoci Ukrajině (KACPU).
Do jejich práce se od počátku zapojilo množství dobrovolných hasičů, i když v žádných
zprávách jsem o jejich práci nezahlédl žádnou zmínku. Hasiči profesionální, Policie,
krajský úřad atd. se náležitě a po právu zviditelnili, ale v tomto jsme na jedné lodi a bez
dobrovolných hasičů by KACPU na Výstavišti fungovat nemohlo. Zdarma, ve volném
čase se od začátku v nepřetržitém provozu střídalo 18 členů denně, a i přes postupné
snižování nutných počtů k zajištění obsluhy to od začátku do dnes dělá více jak 700
hasičů. Další množství dobrovolných hasičů již z hlediska své předurčenosti v poplachových plánech zajišťovalo dopravu uprchlíků nebo další nutné záležitosti.

Materiální
sbírka

VĚCI PŘIJÍMANÉ VE SBÍRCE URČENÉ K PŘEPRAVĚ NA UKRAJINU:

hygienické potřeby (papírové kapesníky, toal. papír, vlhčené ubrousky, vložky

dětské pleny, kartáčky na zuby, deodoranty, prášek na praní, drogistické zboží)
generátory, spací pytle, karimatky, deky, stany,
ložní prádlo, přikrývky, polštáře, ručníky
termoprádlo, teplé ponožky, rukavice

nádobí, léky
potraviny dlouhodobě skladovatelné (konzervy, obiloviny, sušenky, dětské přesnídávky,
káva, čaj apod.)
rychlovarné konvice, elektrická kamna, přímotopy a jiné ohřívače
lucerny, baterky, baterie, powerbanky, čelovky
svíčky, zapalovače

Prosíme, noste pouze uvedené věci. Jiné věci bohužel nemůžeme převzít.

Materiální sbírka bude odevzdána v sobotu nadaci Niké

Snad všechny tyhle ještě nedávno neuvěřitelné věci brzy skončí, hasiči vrátí techniku
do zbrojnic, sami se spolu s uprchlíky každý vrátí ke své rodině a tak to už bez mimořádných událostí vydrží co nejdéle.
Krásné, a snad pokud možno klidné léto.
Jaroslav Ondráček, velitel JSDH obce Bukovina
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ZIMA A JARO V NAŠÍ ŠKOLE
V lednu jsme pokračovali ve výuce plavání, která byla zahájena během listopadu
v Plavecké škole Vyškov, kde jsme s plaveckou výukou dětí moc spokojeni. Pro žáky
všech ročníků jsme zajistili v rámci preventivních aktivit velmi přínosné programy tzv.
Etických dílen. V rámci těchto programů žáci absolvovali dvou až čtyřhodinové bloky
na témata kamarádství, stmelení kolektivu, starší děti preventivní programy zaměřené
na bezpečnost práce s médii a internetem. V únoru nás navštívila s besedou paní spisovatelka Danka Šárková, která dětem představila svoji sérii zdařilých pohádek z kraje
kolem Krkonoš. Beseda byla netradičně vedená, paní spisovatelka byla v kroji a všechny
děti vtáhla do děje svých knížek za pomoci dramatizace. V březnu jsme pokračovali
v organizaci Edukačních hodin pro předškoláky.
Zdařile pokračuje naše spolupráce s Obecní knihovnou v Bukovině. Paní Adamová nám
přichystala několik akcí, které děti podporují v oblasti rozvoje čtenářství. Děti balily
a roznášely knížky po obci, kde
je nabízely našim občanům. Tato
akce se setkala s pozitivními reakcemi našich obyvatel.
Paní Mgr. Vévodová z Etických dílen tentokrát přijela s programem
pro 4. a 5. ročník, věnovaném životu a dílu Jana Amose Komenského. Poslední březnový pátek
jsme ve spolupráci s naší obecní
knihovnou přenocovali ve škole
v rámci celostátní akce Noc s Andersenem. I zde měly zúčastněné
děti připravený bohatý program
zaměřený na knížky a podporu
čtenářství.
Na začátku dubna proběhl Zápis do 1. ročníku. Přihlásilo se
16 dětí, z toho evidujeme dvě žádosti o odklad. V rámci edukačních hodin opět proběhlo setkání
s dětmi a rodiči, kdy paní učitelky
v rámci výukového odpoledne nabídly budoucím prvňáčkům řadu
přípravných výukových činností,
včetně práce na interaktivní tabuli.
12

V dubnu nás navštívila paní katechetka Mgr. Markéta Klímová, která dětem ve všech
ročnících přiblížila tradice Velikonoc. Naši žáci také absolvovali v předstihu hru Velikonoční bojovka, která byla nachystána pro veřejnost v rámci Velikonočních svátků paní
Adamovou z knihovny. V závěru dubna na Den Země jsme za podpory ŠLP a doprovodu paní Ing. Boháčkové vyrazili na pěší výlet do Arboreta ve Křtinách. Paní Boháčková
odborně a se zaujetím provedla naše žáky i učitele vzácnou květenou i dřevinami Arboreta. Žáci 5. ročníku s panem učitelem Dekanem potom absolvovali pěšky i zpáteční
cestu do školy.
V rámci výukových aktivit se žáci 5. ročníku letos poprvé zúčastnili matematických
olympiád Pangea a Klokan. V těchto dnech uzavíráme s žáky 5. ročníku testování Scio
v oblastech Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk a Obecné studijní předpoklady.
V závěru dubna přijela v rámci spolupráce našich škol na výukový program pro předškoláky skupina budoucích prvňáčků z MŠ Bukovinka. Naše škola chystá další výuková
dopoledne pro partnerské základní školy v Račicích, Březině, Ochozi a Křtinách, která
jsou zaměřená na výuku Angličtiny, polytechnickou výchovu a poznávání přírody. V těchto programech škola plní
své závazky, vyplývající z podmínek
udržitelnosti a využití nově přistavených odborných učeben v rámci dotace
IROP.
Mgr. Jana Havelková
Výuka předškoláků za asistence žáků
5. ročníku.

Program pro předškoláky (paní učitelky Tichá a Šebelová).

Výlet do Arboreta Křtiny – Den Země.

Předškoláci ve škole za asistence žáků 5. ročníku.

13
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KNIHOVNA MÍŘÍ MEZI VÁS
Možná jste si už všimli, že knihovna tento rok
více spolupracuje na akcích
v Bukovině. Minulý rok jsem
začala s pár akcemi pro děti
ze školy. Díky jejich nadšení
a kladné zpětné vazbě od rodičů i paní ředitelky jsme se
s panem starostou rozhodli
v tom pokračovat, a to nejen
ve škole, ale i pro všechny
z Bukoviny.
Začala jsem v lednu vyŽáci základní školy plní úkoly jedné z akcí v knihovně.
hlášením Čtenářské výzvy
pro pravidelné čtenáře, ve které je 20 témat, dle kterých si mají čtenáři přečíst knihu,
a na konci roku si uděláme posezení u cukroví s vyhodnocením. Pokud rádi čtete, přijďte se podívat do knihovny a do výzvy se připojit.
V březnu, který je Měsícem čtenářů, jsem s dětmi z naší školy měla akci Den darované
knihy. Vydali jsme se po Bukovině s knihami, které děti zabalily jako dárek, s cílem
udělat Vám radost a rozečíst Vás. Někoho jsme potkali venku, jinde jsme zazvonili nebo
jsme nechali knihu ve větších schránkách jako překvapení, stejně tak pár knižních dárků zůstalo na zastávce nebo v obchodě.
1. dubna následovala Noc
s Andersenem, kdy jsme
ve škole měli program plný
zábavných úkolů. Děti se
dozvěděly více zajímavostí
o životě H. Ch. Andersena, vymyslely a vytvořily
si vlastní knihu nebo z poschovávaných knih dle indicií zjišťovaly názvy pohádek
a také nechybělo pár soutěžních úkolů o ceny. Před
ulehnutím na matrace a do
spacáků si děti připravily
scénky z pohádek, které se
Plnění úkolů Velikonoční bojovky.
jim opravdu moc povedly.
14

Ve čtvrtek 14. dubna pro
Vás byla připravena Velikonoční bojovka. V knihovně
byl k dispozici plán trasy,
podle kterého jste prošli Bukovinou, hledali velikonoční
vajíčka a řešili kvízy s velikonoční tematikou. Každý kvíz
měl u sebe také dobrovolný
pohybový úkol, který někteří poctivě splnili. V cíli trasy
(v knihovně) proběhla kontrola kvízových řešení a děti
dostaly sladké odměny za
účast na této akci. Zúčastnilo se 54 dětí, většinou chodili po dvojicích a 17 rodičů
ty menší doprovodilo. Tuto
akci si vyzkoušeli i žáci ze
školy o dva dny dřív s mírně
pozměněnou trasou.

Sladké odměny pro úspěšné řešitele úkolů Velikonoční bojovky.

Vzhledem k pozitivním ohlasům na Velikonoční bojovku
mám zábavné úkoly přichystány i po přeletu čarodějnic
a čarodějů na Pálení čarodějnic. V plánu je mimo jiné
let na vyrobeném koštěti, V cíli bojovky. (Fotografie na této dvoustraně Alice Adamová).
průlez pavučinou a hledání
čarodějnic, pavouků, netopýrů a černých koček všude v okolí.
Vymyšlené mám i další akce a budu moc ráda, když přijdete ať už jste čtenáři nebo ne.
Dělám to pro Vás všechny. Pro mládež a dospělé mám připraveny třeba kvízové odpoledne či večery a pro děti různé tematické trasy s úkoly nebo i tvořivé dílničky. Ráda se
s Vámi na těchto akcích potkám a případně uvítám i další náměty na připravované akce.
Taktéž ráda přivítám i nové čtenáře v knihovně, která je pro Vás otevřena každé úterý
od 16 do 18 hod. Registrace i výpůjčky jsou zdarma, tak přijďte. A pokud si knihy půjčit
chcete, ale přijít nemůžete, dejte vědět a nějak to vymyslíme.
Vaše knihovnice Alice Adamová
15
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Již třetí rok nám všem znepříjemňuje život covid 19 a následná snaha vlády zabrzdit
jeho šíření. Vládní represivní opatření vedla v posledních dvou letech k ochromení veřejného života celé společnosti. Kulturní a společenský život v naší obci byl v těchto letech pochopitelně také utlumen. Nemohly se konat tradiční kulturní akce jako bowling,
ples, čarodějnice…
Letos se naše nová vláda rozhodla rozvolňovat sezónní proticovidová opatření dříve,
než tomu bylo v minulých dvou letech, což umožnilo odstartovat společenský život v
naší obci „již“ o Velikonocích.

Velikonoční bojovka
Na zelený čtvrtek připravila paní Adamová, která vede obecní knihovnu, tak zvanou Velikonoční
bojovku pro děti. V knihovně si mohli účastníci
vyzvednout mapku a další podklady. Pak už jim
nic nebránilo vydat se na trasu vedoucí naší vesnicí, která byla plná zábavných úkolů s velikonoční
tématikou. Krásné počasí vylákalo na velikonoční
hru skoro 60 dětí. Ti nejmenší absolvovali trasu
v doprovodu rodičů. Děti, které splnily všechny úkoly čekala v knihovně sladká odměna (více
v příspěvku "Knihovna míří mezi vás").

16

Velikonoční klapání
Letos se podařilo plnohodnotně obnovit pěkný
zvyk velikonočního klapaní. Loňská covidová
omezení přinutila hasiče, kteří klapání organizují, klapat v omezeném počtu s otevřeného
hasičského auta, které pomalu projíždělo vesnicí. Letos se sešly klapající a řachající děti v plné
síle a dařilo se jim po cestě vesnicí tropit pěkný
kravál, který snad předčil i oněmnělé zvony. Velkou zásluhu na tom měl i pan Jiří Hynšt st., který
dětem zrenovoval dva největší a najhlučnější
klapače (více v příspěvku "Ze života SDH").

17
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19. Hasičská pouť ve Křtinách

24. dubna se po dvouleté přestávce opět konala Hasičská pouť ve Křtinách, na jejímž
pořádání se každý rok podílejí také hasiči z Bukoviny. Na celkově již 19 pouť se sjelo
41 jednotek dobrovolných hasičů oslavit svátek svatého Floriána, svého patrona. Přijeli
i zahraniční hosté, konkrétně ze Slovenska a z Rakouska.
Pouť zahájil tradiční průvod zúčastněných jednotek, který prošel křtinskou ulicí vedoucí
od seřadiště u areálu koupaliště ke křtinskému kostelu. V čele jela historická koněspřežná stříkačka SDH Kanice z roku 1892 tažená koňmi z Viničných Šumic. Za ní šly roztleskávačky z Tanečního klubu Mirka z Obřan, následované říznou dechovou kapelou
ze Sivic hrající do kroku příslušníkům všech přítomných sborů vedených praporečníky.
Průvod uzavírala kolona hasičských automobilů od historických až po ty současné. U kostela pokračovala technika směrem na Adamov a průvod hasičů vedených praporečníky
vstoupil jako procesí do kostela na slavnostní
mši, kterou celebroval páter Pavel Rostislav
Novotný, kněz pověřený duchovní službou
u složek IZS ČR.

Asi poslední představení dosluhující Avie.
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Další program se odehrával před Obecním
úřadem městysu Křtiny. Minutou ticha byla
uctěna památka děkana Tomáše Prnky, zakladatele tradice hasičských poutí ve Křtinách
a zesnulých hasičů. Páter Novotný pak požeh-

nal praporu SDH Vilémovice, jejich historické
koněspřežní stříkačce a dopravnímu automobilu, dále automobilu CAS 30 – T 815 z SDH
Březina a novému automobilu DA Fiat Ducato z SDH Křtiny. Následovaly zdravice starosty
Křtin Františka Novotného a dalších významných hostí. Ze Slovenska přijel pozdravit pouť
zástupce DHS Kremnica Vladimír Povážan,
z Rakouska Alex Matausch velitel jednotky
FF Spillern. Během zdravicí předal náměstek
starostky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Brno-venkov Jaroslav Kožnárek Vladimíru Kalivodovi z Kanic medaili za výchovu
mládeže. Vladimír Kalivoda následně obdržel
ještě jednu medaili od Vladimíra Povážana ze
slovenské Kremnice.
V dalším programu bylo k vidění historické
hašení 130 let starou ruční stříkačkou z Kanic,
do které byl v roce 1924 namontován motor
Mars. Po příjezdu k požáru kadibudky hořící na
horním šikmém parkovišti rozvinuli hasiči hadici, ale magneto zapalování motoru stávkovalo. Po několika marných pokusech o nastartování motoru začali hasiči z Kanic čerpat ručně.

Žehnání praporu SDH Vilémovice.

Velitel jednotky FF Spillern Alex Matausch.
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Když začala konečně z proudnice
stříkat voda, byla již kadibudka
na uhel. Hasičům z Kanic se nakonec přece jen podařilo motor
nahodit a demonstrovat tak,
že je jejich stříkačka stále plně
funkční. Bohužel až po zásahu.
Divácky vděčná byla také ukázka
štafety dvojic mladých hasičů
SDH Březina a SDH Bukovina.
V obou rozbězích zvítězili hasiči z Březiny, ale celkově mladší
bukovinský potěr předvedl také
velmi pěkný výkon. Celou ukázku zasvěceně komentoval Jaroslav Ondráček z Bukoviny.

z SDH Benešov. Na prostranství u kostela
byly také stánky s hasičskou tématikou
a stánek Popálky, což je obecně prospěšná
organizace, jejíž členové předváděli, jak
se zachovat po popálení. Před budovou
úřadu ve stánu SDH Babice nad Svitavou
byla předváděna první pomoc, a tu si bylo
možno i prakticky vyzkoušet. Pro děti zde
byly připraveny různé znalostní kvízy a odměny za jejich vyřešení.

Koněspřežná stříkačka z Kanic v akci.

Nejmladší hasiči z Bukoviny v akci.

Na závěr se sluší poděkovat všem organizátorům za to, že udržují hezkou tradici
hasičské pouti a těšit se na tu příští, jubilejní.

Posledním bodem programu
byla ukázka vyproštění osoby
z havarovaného vozidla, kterou
předvedlo družstvo z SDH Babice nad Svitavou pod vedením
Petra Kheila.
K dobré náladě vyhrávala Sivická
kapela, o občerstvení se kromě
místních restaurací starali hasiči
z Habrůvky, a hlavně hasiči z Bukoviny, kteří nabízeli kromě jiného svůj vyhlášený hovězí guláš
(více podrobností v článku „Ze
života SDH Bukovina“).
Návštěvníci pouti si mohli také
prohlédnout historickou techniku, kterou nainstalovali ke
zdi kostela hasiči z Bedřichovic, Kovalovic, Hostěnic a také
domácích Křtin. Ve spolkovém
domě byla zase velmi pěkná
výstava hasičských atributů, jejímž autorem byl Pavol Herda

20

Vyprošťování osoby z havarovaného vozidla – SDH Babice..

Naši nejmladší hasiči na poradě před ukázkou štafety dvojic.

První pomoc pod dohledem hasičů SDH Babice.

U stánku sdružení Popálky.

Na výstavě hasičských artefaktů.

Děti řeší kvízy.

21

Zpravodaj obce Bukovina 1 /2022

Zpravodaj obce Bukovina 1 /2022

Čarodějnice

V předvečer prvního májového dne jsme si po dvouleté nedobrovolné pauze zase užili tradičního pálení čarodějnic. Pestrý a veselý průvod čarodějnic a čarodějů prošel vesnicí. Cíl průvodu byl
samozřejmě i letos na tzv. Bečkodromu, kde již čekala připravená
hranice, pojízdný stánek s občerstvením a několik stolů a lavic.
Vše připravili jako vždy hasiči, kteří se postarali i o bezpečný průchod průvodu vesnicí po frekventované páteřní komunikaci.
Režie dalšího programu pro malé čarodějnice a čaroděje se ujala naše knihovnice Alice Adamová, která pro ně připravila malou
čarodějnou bojovku. Děti si za pomoci rodičů vyrobily košťata, na
kterých pak proletěly podle šipek kolem Bečkodromu. Také prolézaly pavučinou a házely svými košťaty do dálky. Za jejich výkon je
čekala sladká odměna, párek v rohlíku a také špekáček.
Nakonec byla podpálena hranice s čarodějnicí, čímž byly zapuzeny temné síly probouzející se každý rok právě v noci před prvním
májem. Oheň plápolal celý večer pod dohledem hasičů, bez nichž
si již žádnou kulturní akci v naší vesnici nedovedeme představit.
Hlavně díky nim si děti i dospěli užili vydařeného večera.

22
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Z pálení čarodějnic

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Účelem každoroční 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
(65%). V naší obci organizuje Tříkrálovou sbírku Oblastní charita
Blansko.
V letošním roce již mohly byt peníze vybírány také tradičním způsobem, takže vesnici mohli zase obejít koledníci. Darovat peníze šlo ovšem také online.
Průlet čarodějů a čarodějnic.

První čarodějnická disciplína: Pletení koštěte.

Na špekáčcích si pochutnali děti i dospělí.

V naší obci se vybralo rovných 19 000 Kč, za což se patří poděkovat všem lidem dobré
vůle a dobrého srdce, kteří na sbírku přispěli.
Celkově vybráno v České republice:
139 341 118 Kč
Oblastní charita Blansko:
2 832 615 Kč
Oblastní charita Blansko chce výtěžek letošní
sbírky investovat především takto:

■ Podpora Mobilního hospice sv. Martina který doprovází umírající a jejich rodiny, aby
mohli společně důstojně projít touto životní etapou. Pomáhá už více než 10 let
v okrese Blansko. (500 000 Kč)

■ Charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu, kteří propadají standard-

ní státní pomocí, nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstoho života. Ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi. (500 000 Kč)

Čarodějnická disciplína: Hod koštětem.
Večerní posezení.

■ Pomoc seniorům a zdravotně po-

stiženým v regionu. (100 000 Kč)

■ Podpora rodin s dětmi v nouzi
z regionu. (150 000 Kč)

■ Zakoupení auta pro pečovatelky

a zdravotní sestry na cesty do domácností lidí v regionu.
(350 000 Kč)

Kulturní rubriku připravil Jaroslav Luner
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ZNÁTE OKOLÍ BUKOVINY?
U zabitých
Víte proč se zatáčce u rybníka kousek za
Křtinami směrem na Jedovnice říká „U zabitých“? Odpověď na tuto otázku byste našli
na plechové tabulce umístěné na jednom ze
statných dubů napravo od silnice, kterou nezasvěcený člověk snadno přehlédne. Je na ní
obrázek Cyrila a Metoděje a nápis: „Zde na
tomto místě byli zavražděni 5. července 1907
manželé Josef a Amálie Němcovi z Ostrova
a manželé Hrazdírovi z Krasové."
O této události se tehdy hodně psalo, a dokonce o ní vznikla i kramářská píseň. Povězme
si tedy, jak se to podle výsledků vyšetřování
seběhlo:
Hromadná vražda se stala v noci, mezi první a druhou hodinou ranní a objevena byla
k ránu, kdy se tudy asi ve 4 hodiny ráno na
voze vracel z Brna do Ostrova František Pernica se svou matkou. Uviděl vůz svržený ze
srázu, poznal koně svého strýce Josefa Němce a následně uviděl i strýcovu mrtvolu. Na
místo nálezu přivedl ještě hajného Ambroze
a potom oznámil nález na četnické stanici ve
Křtinách.
Křtinský strážmistr na místě postavil stráž
a sám jel oznámit zločin do Brna. Zvěst
o mordu se rychle rozšířila a na místo tragédie se seběhli lidé z širokého okolí. Vyšetřovací komise z Brna se dostavila na místo až
v 16 hodin! Mrtví byli po ohledání místa činu
převezeni do Křtin. Hrazdírovi byli pohřbeni
v neděli 7. července dopoledne ve Křtinách,
Němcovi odpoledne v Ostrově. Po každém
páru zůstali čtyři sirotci.
Z šetření vyplynulo, že po 23. hodině před-
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chozího dne (tedy ve čtvrtek 4. července) projížděl vůz s manžely Němcovými a Hrazdírovými Kanicemi a kolem půlnoci se tedy mohl dostat na místo, kde se zločin udál. Hned
za Křtinami byly nalezeny v žitě stopy, dle nichž vyšetřovatelé usoudili, že vrahové tam
na svoje oběti čekali (dnes jsou na místě tehdejšího pole domy místní křtinské části
Kolonka). Lidé na voze pravděpodobně v době přepadení spali, jak to bývalo při podobných nočních jízdách zvykem, protože koně šli po známé cestě sami. Podle vyšetřovatelů vrahové vůz sledovali a za kamenným lomem, v místě, kde je dnes hráz Klímova
rybníka, vlezli zezadu na vůz, rychle zabili spící oběti ostrými předměty a oloupili je.
S povozem pak jeli dál a v místě, kde se silnice nad menším srázem zatáčela, vůz překlopili (nad dnešním Novým rybníkem). Možná doufali, že fingovanou nehodou zamaskují
svůj zločin. Celou cestu od místa vraždy se však táhla po silnici usvědčující krvavá stopa.
Lidové noviny ze 7. července 1907
popisují hrůzný nález takto:
„Němec s rozťatou lebkou s krví
zbroceným vousem ležel na znak
v příkopě a nedaleko něho hroznou
ránou vyražený mozek, jeho žena
obličejem k zemi s vlasy vystydlou
krví slepenými. Mrtvola Hrazdírova
měla ránu na čele, celý obličej byl
zkrvavělý, žena jeho s useknutým
nosem a s roztrhanou jupkou ležela
ve slámě, která vypadla z vozu.“
Zavraždění Němcovi byli okradeni mimo jiné o spořitelní knížku, na kterou známým
(Kupkovým z Ostrova) vyzvedávali v brněnské záložně 700 korun – ty zmizely rovněž.
(pro představu – průměrná denní mzda zedníka z té doby byla asi 5 korun). Kromě
těchto peněz měl ještě Němec u sebe větší hotovost, jejíž výše nebyla zjištěna. Mimo
jiného zmizelo také množství loje, které Němec koupil v Husovicích. Tento lůj byl nalezen ještě tentýž den v jedovnickém rybníku Olšovci.
Ještě v den vraždy byli četníci upozorněni na rodinu Weitzkornů z Ostrova jako na pravděpodobné pachatele. Vyšetřování se začalo ubírat tímto směrem a velmi rychle se
začalo mezi místními lidmi mluvit, a pak i psát v tisku o Weitzkornech jako o nepochybných vrazích. Tato rodina ostatně neměla dobrou pověst – otec byl prudké povahy,
a byl 14 x trestaný. Také syn byl již jednou uvězněn na 10 dnů za krádež, matka byla zase
těžká alkoholička. Oba rodiče byli negramotní, syn Jan vychodil tři ročníky školy.
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Motivem vraždy nemusel být jenom lup, ale také nenávist starého Weitzkorna k Josefu Němcovi, kterému navíc opakovaně vyhrožoval, že ho zabije. Němec byl totiž jeho
úspěšnější konkurent, jehož ostrovský obchod prosperoval na rozdíl od upadajícího
obchodu Weitzkornova. Manželé Hrazdírovi se možná stali jako nepohodlní svědkové
zločinu obětmi navíc.
V neděli 7. července proběhla v domě Weitzkornů prohlídka, při které byly nalezeny
pokrvácené šaty, čerstvě vypraná místa na košili, a také do pařezu zaražená sekera se
stopami krve. Za obrazy byly nalezeno 135 korun, podle otce a syna Weitzkornů šlo
o úspory uschované před Weitzkornovou, aby je nepropila. V kamnech byla nalezena
ohořelá spořitelní knížka stejné záložny, jakou měli Kupkovi (z ní mělo být vyzvednuto
oněch uloupených 700 Kč). Weitzkornová ale vypověděla, že jde zřejmě o knížku po
zemřelém synovi Josefovi, kterou zřejmě omylem spálila, když zatápěla pomocí starých
papírů skladovaných v komoře.
Weitzkornovou našli četníci při nedělní prohlídce ležet opilou na posteli v šatech s krvavými skvrnami, které vysvětlovala tím, že ji její muž občas fackoval tak, až jí tekla krev
z nosu. Svědkové potvrzovali, že to její muž skutečně často dělával. Weitzkorn mladší
měl na klobouku stopy krve o jejichž původu podle svého tvrzení nic nevěděl, krev na
jeho oblečení však podle něj pocházela také od fackované matky. Z nosu bité matky
měly podle výpovědi pocházet i krvavé stopy na kabátě Weizkorna staršího, který byl
později nalezen u Rudice.
Z výpovědí svědků vyplynulo, že se osudnou noc Weitzkornovi ve Křtinách pohybovali.
Hostinští Pernica a Farlík ve Křtinách potvrdili, že mladý Weitzkorn kupoval po 11. hodině večer, těsně před vraždou, kořalku a ve vlastní lahvi si ji odnesl. Weitzkorni také byli
viděni po třetí ranní hodině, jak se vracejí do Ostrova z křtinské strany.
Další prohlídka u Weitzkornů proběhla 24. července. Kromě četníků se jí zúčastnilo
i několik civilistů, a právě jeden z nich našel v komoře mezi starými papíry sáček se 700
korunami. Shodou okolností to byl právě ten, který v den vraždy upozornil četníky na
rodinu Weitzkornů.
Soudní líčení proběhlo 13. až 15. listopadu 1907 v Brně na Cejlu za obrovského zájmu tisku i veřejnosti ve vypjaté atmosféře, kterou vyhrotil především tisk, který psal
o Weitzkornech jako o nepochybných vrazích. Obhájci obžalovaných se oprávněně obávali, že porota bude rozhodovat o vině spíš pod vlivem tlaku veřejného mínění vyvolaného novináři než na základě předložených důkazů. Proto žádali o přeložení procesu do
jiného kraje – marně. Porota nakonec rozhodla podle očekávání. Všichni tři Weitzkornovi byli uznáni vinnými z vraždy, muži jednomyslně, matka poměrem 11:1. Soud poté
vynesl rozsudek smrti oběšením.
Obhájci podali žádost o nový proces pro zmatečnost – argumentovali mimo jiné tím,
že nelze prokázat, že vraždil právě jejich klient. Neúspěšně. Požádali tedy o milost
a císař František Josef I. ji 6. března 1908 skutečně udělil. Na základě této milosti změ-
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nil Nejvyšší soud trest smrti na
doživotní trest tuhého žaláře
s každoročním půstem ve výroční den vraždy. Weitzkorni
se domáhali obnovy procesu
ještě z vězení. Všechny žádosti
však byly zamítnuty.
Jan Weitzkorn mladší zemřel
6. května 1911 na tuberkulózu
(stejně jako jeho bratr Josef),
Marie Weitzkornová 1. srpna 1916, Jan Weitzkorn starší
14. července 1920. Všichni zemřeli ve vězení, nikdo z nich se nikdy k vraždě nepřiznal.
Jestliže císař František Josef I. udělil odsouzeným milost, přestože šlo o velmi
brutální zločin čtyřnásobné vraždy, jistě ho k tomu vedly velké pochybnosti o postupu vyšetřovatelů a soudu. Tyto pochybnosti zveřejnil také blanenský historik
Mgr. Vladimír Polák, který 80 let po vraždě podrobil veškerou dokumentaci kritickému zkoumání. Upozornil na neobjektivní vedení soudu, kdy soudce výrazně
stranil obžalobě a také na chyby vyšetřovatelů, které dokonce žalobce u soudu
kryl lhaním. Podívejme se na některá kontraverzní fakta, která zůstala vyšetřovateli neobjasněna a následně byla soudem ignorována.
▪ Je nesporné, že Weitzkorni se skutečně v tu noc kolem Křtin pohybovali. Mladý
Weitzkorn se opil při nákupu kořalky ve dvou křtinských hostincích (u Perniců
a u Farlíků) a pak podle svých slov usnul v ovesném poli na Kolonce. To by mohlo
vysvětlovat nalezené stopy, které vyšetřovatelé interpretovali jako stopy číhajících zločinců. Toto možné vysvětlení však vyšetřovatelé nevzali v úvahu a vůbec
se jím nezabývali.
▪ Během výslechů konaných již ve vězení 14. září 1910 a následně 5. ledna 1911,
obvinila Marie Weitzkornová z vražd svého muže a tvrdila, že ona ani syn čin
nespáchali. Do tohoto rámce zapadla i výpověď Weitzkorna mladšího, který
15. prosince 1910 vypověděl, že osudné noci byl otcem poslán pro kořalku do
Křtin. Když se vracel, potkal na cestě otce, který tvrdil, že našel vůz převrácený
v příkopě a něco z něj sebral. V noci na onom místě skutečně viděl jen něco černého pod srázem. Matce pak pomáhal nést uzel (proto měl na šatech stopy krve),
u Olšovce pak otec něco z uzlu vytáhl a hodil do vody.
Tato výpověď Weitzkorna mladšího se shoduje s tím, že Weitzkorn starší po neobratném zapírání u soudu nakonec přiznal, že v převráceném voze ukradl lůj
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a hodil ho do vody poté, když si uvědomil, že by se kvůli němu mohl stát podezřelým z vražd. Podle obžaloby byly v uzlu ještě sekyry, kterými Weitzkorni vraždili, a v rybníku se umývali od krve. Tato spekulace však nebyla nijak prokázána,
u dnešního soudu by jistě neobstála.
❚ Nebyl nalezen žádný vražedný nástroj (podle znalců ostrý tvrdý těžký předmět).
Stopy od krve na sekyře zaseknuté do špalku na dvoře u Weitzkornů byly laboratorně prokázány jako zvířecí. Weitzkorn starší s ní údajně zabil starého slepého
kocoura. Druhá sekyra nebyla nalezena, podezřelí tvrdili že neví, kde je.
Krev na oblečení Weitzkornů však byla lidská. Laboratorní testy v té době ovšem
dokázaly odlišit jen krev lidskou a zvířecí, krevní skupiny ještě ne. Proto nemohly
prokázat ani vyvrátit tvrzení Weitzkornů, že na jejich oblečení je krev z nosu matky.
❚ Podle výpovědi dcery Weitzkornů, musela být někde v domě spořitelní knížka
po zemřelém synu Josefovi. Přestože se teoreticky mohlo jednat o nalezenou
ohořelou a podle tvrzení Weitzkornové omylem spálenou spořitelní knížku, vyšetřovatelé ani soud se tímto svědectvím dál nezabýval, jakkoli se jeví tvrzení
Weitzkornové jako nepravděpodobné.
❚ Zcela opomenut z podezření byl aktivní civilista J. N. z Ostrova, který upozornil
policii na Weitzkorny. Z dnešního pohledu je naprosto neuvěřitelné, že se zúčastnil policejní prohlídky u Weitzkornů jako civilista a světe div se, on to byl, kdo
našel usvědčující obálku ve které bylo 700 korun.
❚ Nepovšimnuto zůstalo také podivné chování ohlašovatele vraždy Františka Pernicy, příbuzného zavražděných manželů Němcových, který na rozdíl od Weitzkornů mohl o převozu vyzvednutých peněz vědět. Ještě před tím, než šel hrůzný nález nahlásit křtinským četníkům, přivedl zcela nelogicky na místo hajného
Ambroze. Je velmi podivné, že policie vůbec neprošetřovala možnost, že by byl
vrahem on.
❚ V noci ze 4. na 5. července se v okolí místa vraždy pohybovala také kočovná skupina asi čtyřiceti opičářů z Balkánu, která byla den po vraždě jen zběžně prohledána dvěma četníky a dál se jí v souvislosti s vraždami vyšetřovatelé nezabývali.

žilo naivní vykrucování a lhaní během celého procesu. Přes všechny nedostatky vyšetřování a tendenční vedení soudu se zdá, že Weitzkornové byli vinni. Pochybnosti však zůstávají. Zvláště mrazí z faktu, že další možní pachatelé nebyli prověřováni a jeden z nich
měl dokonce možnost podstrčit policii obálku ze 700 korunami, která posloužila u soudu
jako hlavní důkaz. Není proto zcela vyloučeno, že skutečný vrah nebo vrahové mohli
zůstat na svobodě, obtěžkáni vinou nejen čtyř, ale dokonce sedmi zmařených životů.
Celý proces s Weitzkornovými je příkladem nízké úrovně soudnictví na počátku dvacátého století. Nabízí se tu i podobnost s tzv. Hilsneriádou, nechvalně známým procesem
s Leopoldem Hilsnerem, domnělým rituálním vrahem Anežky Hrůzové z Polné, který
proběhl o pouhých osm let dříve. I tam došlo k manipulaci s důkazy a k tendenčnímu
vedení procesu pod silným tlakem veřejného mínění. V obou případech byl uložen trest
smrti, který byl cestou císařské milosti zmírněn na doživotí. Zatímco Leopold Hilsner se
po 18 letech kriminálu dočkal svobody, Weitzkornové takové štěstí neměli, když všichni
tři zemřeli ve vězení, v němž strávili dohromady 26 let.
Zdroje:
Josef Plch: O bestiální loupežné vraždě u Křtin ještě jednou aneb Na silnici ho Křtin v lesi só róbíři
skuvaní (Informace městyse Jedovnice 4/2007)
Petr Švenda, dr. Zdeňek Opletal: Čtyřnásobná vražda u Křtin před 110 lety
(Křtinský zpravodaj č. 2-2017).
https://www.adamovaokoli.cz/pamatniky/u_zabitych.html
Josef Veselý, Jaromír Ostrý – Český rozhlas Brno: Toulky českou minulostí: 1104. schůzka:
Nedaleko u Křtin v lesu raubíři só skovaní, je tam staré, je tam mladé, só tam vobá Vajckorni

Kamenný lom
Místo, kde se udála děsivá čtyřnásobná vražda není lákavým cílem vycházky. K vidění
je zde jen plechová tabulka, upozorňující na dávnou událost. To romantický kamenný
lom v blízkosti tohoto místa za vidění rozhodně stojí (viz mapka). Říkalo se mu Drtič
a donedávna se v něm zpracovávala místní kvalitní droba na posypový silniční štěrk.
Provoz lomu, zejména časté odstřely, byly slyšet i v naší obci. Dnes jsou mokřad na dně
opuštěného lomu i jeho stěny domovem chráněných rostlin a živočichů. Z naší obce
dojdete k lomu za necelou hodinu.

❚ Za zmínku také stojí, že podle pozdějších vyjádření z vězení podezříval Weitzkorn starší z vraždy jistého F. F., který vedl se zavražděnými manželi Němcovými
soudní spor.
Asi se již nedozvíme, proč policie vůbec nepracovala s možností, že by pachatel byl jen
jeden, ať už by to byl Weitzkorn starší sám, nebo jeden z podivně se chovajících svědků.
Přitom podle expertízy byla tato možnost reálná.
Weitzkornovi byli odsouzeni, přestože jejich vina nebyla spolehlivě prokázána. Svědčily
proti nim jen zpochybnitelné nepřímé důkazy a domněnky žaloby. Určitě jim také přití30
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Obec Bukovina
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, alespokorny47@gmail.com
Účetní: Bronislava Turčinková
724 186 379, ucetni@obecbukovina.cz

Obecní zastupitelstvo. Zleva: Ivana Pařízková,
Miloš Odehnal, Jaromír Čermák,
Ing. Libuše Sehnalová, Luboš Janda (starosta),
Mgr. Jana Havelková, Aleš Pokorný (místostarosta).

Chcete ihned dostávat informace o dění v obci?
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 MINIPOLIS.
Jak to funguje? Běžné informace = mail, důležitější = SMS, s možností interaktivní reakce =
namluvená zpráva. V mobilní aplikaci to máte
v jednom.
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Na stránkách obce i ve Zpravodaji jsou zveřejňovány fotografie z akcí, které se udály v naší
obci. Pokud 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 ke zlepšování chodu naší obce a příspěvky do našeho časopisu.
Neprodejná tiskovina.
Uzávěrka příštího čísla je 20. 8. 2022.
Zaslané příspěvky a fotografie nevracíme
a v případě uveřejnění nehonorujeme.
do tisku připravil Jaroslav Luner
fotografie na obálce Jaroslav Luner

