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Volby do zastupitelstva obce

Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva

Ve volbách do zastupitelstva obce, konaných ve dnech 5. - 6. 10. 2018, byli zvoleni tito
kandidáti:

31. 10.se v zasedací síni OÚ konalo ustavující veřejné zasedání zastupitelstva. Zasedání
zahájil odstupující starosta Pavel Blažík, který po projednání prvních bodů programu
formálně předal vedení schůze novému zastupitelstvu. Následně proběhly volby do
jednotlivých funkcí:
– Starostou byl zvolen Luboš Janda, bytem Bukovina 157.

Bukovina pro všechny
generace:
1. Jana Havelková Mgr.
2. Libuše Sehnalová Ing.
3. Luboš Janda
4. Miloš Odehnal

131
122
96
112

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

Za Bukovinu:
1. Aleš Pokorný
2. Jaromír Čermák
3. Ivana Pařízková

135 hlasů
129 hlasů
111 hlasů

Z 310 voličů na seznamu se voleb zúčastnilo 236, což je 76,13%. Z tohoto počtu získalo
sdružení Bukovina pro všechny generace 775 hlasů (51,36%) a sdružení Za Bukovinu
734 hlasů (48,64%).

Volební komise. Zleva: Marie Nejezchlebová, Marie Kopecká, Jaroslav Ondráček, Pavel Blažík, Marie Kolářová.
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– Místostarostou byl zvolen Aleš Pokorný, bytem Bukovina 31.
– Zastupitelstvo určilo, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva uvolněn.
– Zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní výbor. Každý z nich
bude mít tři členy.
– Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Ing. Libuše Sehnalová. Členové jsou
Ing. David Packa a Jiřina Tajovská DiS.
– Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Miloš Odehnal. Členové jsou Ing. Ivan
Heimerle a Radim Malík.
– Předsedkyně kulturního výboru byla zvolena Ivana Pařízková. Členové jsou Jaromír
Čermák a Hana Kubicová.

Zasedání proběhlo v improvizovaných podmínkách zasedací místnosti přeměněné dočasně na školní třídu.
Úplně vlevo: končící starosta Pavel Blažík, dále Jaromír Čermák, Ing. Libuše Sehnalová, Aleš Pokorný, Ivana
Pařízková, Luboš Janda, Miloš Odehnal, Mgr. Jana Havelková a úplně vpravo účetní Marie Kolářová.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsem velmi potěšen, že Vás můžu poprvé oslovit v našem Zpravodaji. Úvodem bych
chtěl dodatečně poděkovat všem občanům, kteří přišli v říjnu k volbám. Svou velmi
vysokou účastí jste dali nám, zvoleným zastupitelům najevo, že Vám není lhostejné, jak
se v naší obci bude žít v příštích letech. Těsný volební výsledek spojil všechny zvolené
zastupitele do jednoho společného týmu, který má za cíl splnit většinu toho, co jsme si
před volbami předsevzali. Proto se všichni v budoucnu můžeme těšit nejen na spoustu
kulturních a sportovních akcí, na které jsme byli v minulosti zvyklí, ale i na postupný
rozvoj obce zahrnující výstavbu nových objektů občanské vybavenosti, nebo menší
či větší opravy obecního majetku. Za sebe pak mohu prohlásit, že udělám vše proto,
abych byl v příštích čtyřech letech dobrým starostou, který bude vstřícný ke všem občanům obce a zodpovědně bude dbát o rozvoj naší obce.
Vážení a milí spoluobčané, blíží se čas nejhezčích svátků v roce, čas vánoční. Přeji Vám
tedy, ať tyto sváteční dny prožijete v kruhu rodinném, ve společnosti Vašich nejbližších
a nejmilejších lidí. Ať máte tyto dny naplněné štěstím, láskou a porozuměním. Zároveň
Vám přeji v příštím kalendářním roce mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.

dů získávání dotací. Mezi tyto dokumenty patří nový Územní plán, Plán rozvoje obce
a Pasport (soupis a ocenění) místních komunikací, veřejného osvětlení a inženýrských
sítí.
Bylo zahájeno jednání s firmou Kordis provozující IDS JMK o zřízení autobusové zastávky na točně. V nejbližší době bude vypracována studie, která by kromě zastávky měla
řešit komplexní budoucí vzhled točny včetně umístění kontejnerů na tříděný odpad
a bio odpad.
Několik změn již bylo provedeno na obecním úřadě. Kromě prvotního úklidu nepotřebných dokumentů bylo nainstalováno moderní zálohovací zařízení Synology drive, díky
kterému budou všechna data zálohována jak v budově OÚ, tak i v zašifrované podobě
ve vzdáleném uložišti (tzv. cloudu). Zároveň budeme mít důležitá data obce včetně
fotografií chráněna proti útoku případných hackerů.
Samozřejmě, že kromě výše uvedených kroků zastupitelstvo obce ve spolupráci s mnoha obětavými občany obce zajišťuje spoustu volnočasových akcí, ale o tom na jiném
místě tohoto Zpravodaje.

Luboš Janda, starosta obce, foto Jaroslav Luner

Luboš Janda, starosta obce

Z činnosti zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce si po ustavujícím
zasedání, které proběhlo poslední říjnový den, vytyčilo hlavní směry své
činnosti pro nejbližší období.
Prioritou je realizace přístavby dvou
odborných učeben ZŠ. Bohužel bylo
zjištěno, že firma Europroject Boskovice, která pomohla naši obci úspěšně
získat dotaci ve výši 12,2 mil. Kč nebyla schopna od počátku července do
konce října vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby. Proto musela být uzavřena
smlouva s Regionální rozvojovou agenturou východní Moravy, která vyhlásí v nejbližší
době výběrové řízení a pak snad již vše poběží standardním způsobem. Termín ukončení realizace je stanoven do 30. 12. 2019.
Byly provedeny prvotní úkony pro vytvoření nebo obnovu důležitých dokumentů obce,
bez kterých se v budoucnu obec neobejde ať už ze zákonných důvodů nebo z důvo-
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Nové zastupitelstvo obce: zleva - Ivana Pařízková, Miloš Odehnal, Jaromír Čermák, Ing. Libuše Sehnalová,
Luboš Janda, Mgr. Jana Havelková a Aleš Pokorný.
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Mobilní rozhlas aneb Zlepšeme Česko do každé domácnosti v obci
V těchto dnech provádí zastupitelé obce aktualizaci e-mailových a telefonních kontaktů
obyvatel obce. Našim cílem je
získání alespoň jednoho člena
každé domácnosti obce jako
příjemce informačních e-mailových zpráv obecního úřadu zasílaných službou Mobilní rozhlas. Tento krok v budoucnu umožní nejen zasílání zpráv většině obyvatelům obce, ale i využití dalších funkcí
mobilního rozhlasu jako například provádění anket o nejrůznějších tématech života
v obci. Určitě nastanou situace, kdy zastupitelstvo obce bude potřebovat před správným rozhodnutím znát názor většiny obyvatel obce. Aby měl výsledek ankety vypovídající schopnost, je nutné, aby se ankety zúčastnilo co nejvíce obyvatel.
Samozřejmě pro občany, kteří nemají e-mail, budou zachovány sms zprávy a hlášení
obecního rozhlasu. Odesílání zpráv je v systému nastaveno tak, že příjemci e-mailových zpráv již nebudou dostávat informační SMS zprávy, které jsou zpoplatněny, omezeny počtem znaků a tudíž mají menší informační obsah.
Možná, že někteří z Vás jste se v Mobilním rozhlasu v minulosti zaregistrovali a přesto
jste nikdy neobdrželi žádný e-mail. V tomto případě se může jednat o technický problém způsobený nastavením antispamového filtru v prohlížeči e-mailů, který zprávy
z Mobilního rozhlasu může přesunovat do složky Hromadné zprávy nebo Spam. Tyto
složky běžné uživatele chrání od záplavy nevyžádaných reklamních e-mailů a většina
z nás tyto složky vůbec neprohlíží. V tomto případě zpravidla stačí, když zprávu z adresy info@mobilnirozhlas.cz ze složky Hromadná pošta nebo Spam jednou přesunete do
složky Doručená pošta a další zprávy už budou automaticky chodit do složky Doručená
pošta. U všech prohlížečů lze nastavit adresu info@mobilnirozhlas.cz jako důvěryhodnou nebo jako adresu, na kterou se nebude vztahovat antispamový filtr.
Všechny výhody a funkce Mobilního rozhlasu naleznete na adrese:

www.mobilnirozhlas.cz.

Informace o aplikaci do mobilních telefonů
a tabletů Zlepšeme Česko najdete na adrese
www.zlepsemecesko.cz.
Stáhnout lze z GooglePlay.
Luboš Janda, starosta obce
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Ve školním roce 2018/2019 naše
škola funguje jako trojtřídní. Ve třídě
I se vyučuje 1. ročník v počtu 16 dětí
pod pedagogickým vedením paní
učitelky Mgr. Petry Rumlerové, tato
třída je zařízena i pro družinu. Třída
II je kmenovou třídou pro 3., 4. a 5.
ročník, kde se vyučuje 26 žáků, třídní
učitelka je Mgr. Jana Havelková. Třída
III je zřízena na Obecním úřadu, vyučují se zde žáci 2. ročníku v počtu 16,
třídní učitelka je Mgr. Sylvie Kocmanová, vypomáhá zde paní asistentka
Věra Pánková. Nově naši školu pedagogicky posílila paní vychovatelka
a učitelka Mgr. Renata Humlíčková.
Vedoucí školní družiny a také učitelka
je paní Renata Ilkaničová. V letošním
školním roce nastoupila nová paní
školnice a pracovnice ve výdejně paní
Šárka Třísková. O úklid naší školy se
stará paní Ivona Kratochvilová.

1. ročník – 1. den se Slabikářem (foto Petra Rumlerová)

2. ročník – třídní učitelka Sylvie Kocmanová při výuce
v náhradní učebně na OÚ (foto Jaroslav Luner)

Letos je ustanoven nepovinný předmět Náboženství, který vyučuje pan
farní vikář Metoděj Ján Lajčák z farnosti Křtiny. Dochází do něj 10 žáků.
Družina pracuje ve dvou odděleních.
Od října pracují družinové kroužky
pod vedením paní vychovatelky Ilkaničové: Informatika – 3 skupiny, Sportovní kroužek – 2 skupiny, Rukodělný
3., 4. a 5. ročník – Hnědý den, růže z listů
– 4 skupiny. Dále pracují na škole
(foto Renata Ilkaničová)
Klub logiky a deskových her a Doučovací kroužek, které jsou financovány z dotace EU – Šablony I. Kroužek Flétna vede paní
učitelka Mgr. Jiřina Hloušková, dochází do něj 9 dětí.
Obědy i v letošním roce dovážíme ze Základní školy Jedovnice, škola je zapojena do
projektu Ovoce a mléko do škol a do projektu Recyklohraní ve sběru baterií, drobného
elektra, tonerů i mobilů.
w
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Již v průběhu září jsme uspořádali pro děti akce doplňující výuku.
4. a 5. ročník navštívil s paní učitelkou Ilkaničovou výstavu obrazů Mazec ve Vyškově, kde kromě
dalších autorů vystavoval i náš
oblíbený malíř a spisovatel Pavel
Čech. Všichni žáci školy absolvovali 2. kolo praktické přednášky
1. pomoci pod vedením instruktorky Českého červeného kříže.

pánům starostům Bukoviny i Bukovinky za spolupráci, pomoc a přízeň v minulém kalendářním roce.
Zaměstnanci naší školy přejí všem občanům našich spádových obcí radost z vánočních
svátků a hodně zdraví a spokojenosti v nadcházejícím novém roce.
Mgr. Jana Havelková, ředitelka školy

4. a 5. ročník – Žlutý den, básně o Slunci (foto Renata Ilkaničová)
3., 4. a 5. ročník – Drakiáda (foto Renata Ilkaničová)

V říjnu děti 1. a 2. ročníku vyjely na výukový program do Skalního mlýna s tématem
Příroda na podzim. Celá škola jsme se zúčastnili naučného programu Taje Thajska
v Jedovnicích. V říjnu také úspěšně proběhla Drakiáda a Barevný týden, kdy jsme každý
den v týdnu měli nastavená učební témata podle barev podzimu. V závěru měsíce října
děti 4. ročníku absolvovaly 1. část výuky na Dopravním hřišti v Blansku.
V měsíci listopadu jsme uzavírali 1. čtvrtletí školního roku. Na začátku prosince si prvňáčci upekli perníkové čerty a 5. prosince se učili prvňáci a druháci v Čertovské škole.
V tomto měsíci začaly přípravy na Vánoční besídku. 7. prosince děti 1., 2. a 3. ročníku
vyjely do divadla Polárka v Brně na divadelní představení.
Blíží se Vánoční besídka a v Rukodělném kroužku i družině děti pod vedením paní vychovatelky Ilkaničové vyrábí výrobky na výstavu. Také se těšíme na přednášku o Austrálii, kterou nám v závěru měsíce chystá pan Patrik Dekan. Děti ve Sportovním kroužku
již soutěží ve sportovní soutěži O perníkovou chaloupku. Poslední výukový týden v prosinci nás čeká Vánoční besídka ve Společenském domě v Bukovince, vycházka do lesa
s krmením lesních zvířátek a závěrečné třídní besídky.
Na závěr bych ráda poděkovala všem rodičům i přátelům školy, SRPŠ Základní školy
Bukovina pod vedením paní Lenky Možné, Obecnímu úřadu v Bukovině a Bukovince,
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Ze života naší jednotky
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce v poslední době nemusela naštěstí zasahovat u žádné mimořádné události, a doufejme, že to tak zůstane i v následujícím
svátečním období.
Strojníci jednotky zazimovali naši techniku, Tranzitu nasadili zimní obutí, do čerpadla
nalili nemrznoucí směs, dobili baterie vozidel a tak snad nepříznivé zimní období překonáme bez úhony.
Jednotka doznala další změny, kdy její řady po dlouholeté velmi úspěšné práci na
vlastní žádost z osobních důvodů opustil velitel družstva, pan Zdeněk Opletal. Je velká škoda, že jednotka tímto ztrácí jednoho ze svých nejlepších členů, a jestli je pravda přísloví, že škoda je jen dobrého člověka, v tomto případě to z pohledu jednotky
a jejího velitele platí dvojnásob. Mně nezbývá než jen panu Opletalovi opravdu ze srdce poděkovat za jeho nezištnou a dobrovolnou práci pro druhé, kterou vykonával bez
ohledu na svůj volný čas.
Jednotka tímto tedy ale přišla o velitele družstva, které dle předpisů musí mít dva.
Z tohoto důvodu v měsíci říjnu prošel náročným kurzem u Hasičského záchranného
sboru, středisko Tišnov pan Pavel Buchta, který se po složení zkoušek stal novým velitelem družstva. V těchto dnech stejným kursem, který trvá 5 dní v rozsahu 40 hodin
(asi netřeba dodávat, že zásadně se kurs pro dobrovolné jednotky koná jen ve dnech
pracovních) prochází pan Pavel Blažík. Věřím, že bude stejně úspěšný a jednotka tak
získá druhého nutného velitele družstva a opět tak dostojí svým povinnostem.
Proběhla také úspěšná krátká pracovní setkání velitele jednotky s novým starostou
obce, kde jsme probrali priority, závazky a potřeby jednotky ve vztahu s obcí a její
podporu ze strany obce.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem, i všem členům jednotky, krásné a klidné svátky, odpočinek a úspěšný vstup do nového roku, a doufám, že se i nadále budete
se členy jednotky setkávat jen při událostech společenských a nikoliv při událostech
nenadálých a nešťastných.
Jaroslav Ondráček, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bukovina
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Poděkování a přání od starosty SDH Bukovina
Dobrý den vážení spoluobčané a členové Sboru dobrovolných hasičů.
Dovolte mi, abych Vám v adventním čase popřál pěkné svátky vánoční a aby jste je prožili v pohodě se svými blízkými a přáteli. Do nového roku 2019 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 ani o penězích ani o nějakých odměnách, ale o tom, že tito lidé to dělají proto, aby v naší obci, bylo zachováno to málo
tradic, které se podařilo i přes velké překážky obnovit a naše obec byla živou obcí,
v které se krásně žije.
Jakožto nositelé tradic, budeme i nadále pokračovat v naší činnosti a propagovat jméno naší obce a SDH Bukovina na veškerých akcích, kterých se budeme účastnit, ať to
jsou akce kulturní, společenské, nebo sportovní. Hlavně s naší mládeží, se kterou jezdíme po celém okrese v rámci Ligy mládeže. Za toto, bych chtěl poděkovat našim trenérům mládeže, za jejich trpělivost a obětavost.
Přeji si, abychom se i nadále scházeli při různých příležitostech a pokračovali ve zvelebování naší obce. Sboru dobrovolných hasičů přeji, aby i nadále, byl nedílnou součástí
kulturního a společenského života této obce a v oblasti sportu docílil co nejlepších
výsledků hlavně s mládeží poněvadž je to právě mládež, v kterou vkládáme naději,
že náš Sbor bude mít následovníky, kteří budou pokračovat v této nelehké činnosti.
Aleš Pokorný, starosta SDH Bukovina

Vážení spoluobčané.
Zapojte se do tvorby našeho časopisu. Pokud máte nějaký námět na článek vztahující
se k životu v naší vesnici, námět k veřejné diskuzi na stránkách Zpravodaje, případně
dotaz na starostu či některého ze zastupitelů, neváhejte a pošlete jej na e-mailovou
adresu obecbukovina@seznam.cz nebo jluner@email.cz. Budeme vděčni za jakýkoliv
podmět nebo nápad.

1. 10. nás navždy nás opustila paní Marie Hynštová
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Sázení památeční lípy
Naše obec se připojila k mnoha místům v České republice, které si výsadbou památečních lip připomínají 100. výročí vzniku Československa. V neděli 28. října se přes
sychravé a deštivé počasí dostavilo na sraz u pomníku slušné množství občanů. Nechyběli zástupci končícího i nově se tvořícího zastupitelstva. Stávající starosta Pavel Blažík v krátkém projevu připomenul význam tohoto výročí. Následovalo uctění památky
občanů Bukoviny padlých ve světových válkách položením květů k pomníku. Průvod se
pak přesunul k „černému“ křížku, kde již byla připravena jáma. Během výsadby jsme si
za hudebního doprovodu ředitelky školy Mgr. Jany Havelkové zazpívali písně připomínající zakladatele státu T. G. Masaryka, revoluci v roce 1989, a také českou i slovenskou
hymnu. Ke kořenům stromu byla vložena kazeta s pamětní mincí vydanou ke 100. výročí vzniku Československa a 750. výročí první písemné zmínky o Bukovině. Do kazety
byly přidány i současné platební mince. Přípitkem a symbolickým pokropením nově
vysazeného stromu byla slavnost zakončena. Věřme, že se vysazený strom ujme a bude
posilovat naši národní hrdost a sounáležitost s krásným místem, ve kterém žijeme.
Na závěr ještě připomeňme, že se o zdárný a důstojný průběh akce velkou měrou zasloužili agilní bukovinští hasiči.

Lidé uctívali různé stromy od pradávna. V různých geografických podmínkách se
pochopitelně jednalo o různé druhy. Vždy se však jednalo o stromy, které byly lidem
prospěšné a působily na ně svou výjimečností. Ve střední Evropě dominoval dub,
který byl odjakživa symbolem síly, dlouhověkosti a odolnosti. Stal se posvátným
stromem Keltů, Germánů i prvních Slovanů. V roce 1848 byl dub zvolen jako symbol
velkoněmectví při ustavení frankfurtského sněmu, což bylo parlamentní shromáždění německých zástupců zasedající od tohoto roku ve Frankfurtu nad Mohanem.
V témže roce se v reakci nad jeho ustavením sešel v Praze Všeslovanský sjezd, kde
zasedli delegáti ze všech tehdy porobených slovanských národů. Tyto národy si jako
protipól zvolily za svůj národní symbol lípu, což měl navrhnout František Ladislav
Čelakovský.
Lidé měli lípy vždy rádi. Bývala symbolem ochrany, pomoci a lásky. Půvabná koruna
vzrostlého stromu poskytovala lidem chladivý stín i vůni léčivých květů. Lidé věřili,
že dokáže odehnat zlé duchy a svou energií zbavit člověka chmurných myšlenek.
K volbě lípy za slovanský symbol jistě přispěla také její mohutnost a dlouhověkost.
V letech 1918 a 1919 byly ve všech koutech republiky vysázeny tisíce lip na počest
vzniku Československa. Stromy byly ověšeny stuhami v národních barvách, zpívala
se hymna a ke kořenům se ukládaly pamětní listiny. Mnoho lip bylo také vysázeno
v roce 1968 u příležitosti 50. výročí založení Československa. Strom svobody tehdy
kromě výročí založení státu vyjadřoval také odpor proti vojskům Varšavské smlouvy, které v tomto roce vtrhly do naší republiky za účelem „záchrany“ socialismu.
text a foto Jaroslav Luner
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Lampionový průvod a uspávání broučků
Svatomartinský lampionový průvod se již stal v naší obci tradicí. Pro radost dětí i dospělých jej také letos uspořádala obec ve spolupráci s hasiči.
Tak jako každý rok se průvod vydal z tak zvaného bečkodromu k dolnímu
dětskému hřišti „Na rybníčku“. Zde si děti u ohně zazpívaly za doprovodu
kytary paní Jany Havelkové a uložily symbolické broučky k zimnímu spánku. Na tuto dobu bylo poměrně teplé počasí, přesto se všichni rádi ohřáli
u zapálené vatry a opečený špekáček přišel také vhod.

Text a foto Jaroslav Luner
14
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24. 11. byla naše kaple se zvoničkou znovu vysvěcena po opravě, které se dočkala
v letošním roce. Dostala novou fasádu a nově byl opraven a vyzdoben také její interiér.
Celkové náklady činily 81 516 Kč. Obřad svěcení zahájila Ivana Pařízková, která přítomné seznámila s historií kapličky. Kapličku pak vysvětili administrátor křtinské farnosti R.
D. Vít Červenka, O. Praem a farní vikář R. D. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, O. Praem. Po
obřadu bylo pro přítomné přichystáno malé občerstvení v klubovně hasičky.
Na opravě a celkové rekonstrukci se začalo pracovat již v roce 2017, kdy bylo nutné opravit odpadlé a prorezavělé svodové roury, tu provedla firma Čermi s majitelem
Jaromírem Čermákem. Po důkladné prohlídce se zjistilo, že kaplička je v dezolátním
stavu, promáčená a vnitřní omítky odpadané. Došlo i na výměnu dveří, kterou provedl
Jan Hlaváč. Bylo jasné, že pokud si naši dominantu obce chceme zachovat, bude nutné
ji v dalším roce bezpodmínečně kompletně opravit. V dnešní době však není zcela jednoduché sehnat stavebníky, kteří by na tak malou stavbu měli času nazbyt. Nakonec se
to ale přece jen povedlo.
Začalo se vnitřním osekáním omítek a natáhnutím nových. Do této ne zrovna příjemné
práce se pustil místní velmi šikovný řemeslník Volodym Madyi. V součinnosti s Voloďkem pracoval i Aleš Tříska na celkové elektroinstalaci. Za práci si nevzal ani korunu,
pouze za materiál. Výsledek obou je perfektní.
Návrh vnitřního vybavení kapličky vypracoval Páter R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný
O.Praem, odborník na slovo vzatý. Ten věnoval naší obci tyto relikvie: Ježíše na kříži
a Svaté obrázky. Zjistili jsme také, že máme v obci velmi šikovnou mladou paní Dagmar Pilařovou, amatérskou výtvarnici. Po několika schůzkách jsme se domluvili na díle. Dle návrhu Pátera Novotného se z papíru stala realita. Před samotnou malbou byl třeba udělat
16

Ivana Pařízková

R.D. Vít Červenka, O. Praem.

Z občerstvení v klubovně hasičky. Na
spodním snímku jsou zprava: farní vikář Metoděj Ján Lajčák, administrátor
Vít Červenka, starosta Luboš Janda,
předsedkyně kulturní komise Ivana
Pařízková a z druhé strany stolu sedí
místostarosta Aleš Pokorný.

w
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bílý podklad a to jsme udělali za pomoci Zdeňka Opletala. Dáša pracovala v největších vedrech a svém osobním volnu na úkor rodiny. Místo koupaliště s dětmi, s vírou v dobré dílo
malovala a malovala. Sama se dobrovolně vzdala nároku na mzdu za dílo. Moc děkujeme.
V kapličce tedy vidíte ve spodní části imitaci mramoru, tzv. krále antiky, který patří
mezi nejpoužívanější kameny výzdoby všech kostelů a klášterů. Bukové větévky s listy
lemující relikvie symbolizují naši obec.
Čelní stěnu zdobí společně se svatými obrázky svatý kříž, hlavní symbol křesťanství,
předmět úcty k Ježíši Kristu nesoucího všechny hříchy světa. Tyto relikvie věnoval obci
páter R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný O.Praem. Ten se také postaral o renovaci sošek.
Levá stěna je určená k výzdobě podle období církevních svátků. Protože jsme nyní
v adventu, levou stěnu zdobí soška Jezulátka.
Za květinovou výzdobu děkujeme Ludmile Schildové. O exteriér kapličky se po
pracných jednáních postaral Roman Turčínek. Větší část stavebního materiálu na
opravu dodala firma Stavmarket. Nové
dřevěné prvky vyrobil a dodal Antonín
Malík ml.
Rekonstrukce kapličky je tedy na světě,
všem zúčastněným z celého srdce děkujeme.
Ivana Pařízková a Aleš Pokorný,
foto Jaroslav Luner

Prolistujeme-li si staré bukovinské kroniky,
zjistíme, že naše nově opravená zvonička
prošla za dobu své existence zajímavým vývojem.
Podle nejstarší kroniky byla zvonička postavena v roce 1735 na místě bývalé - dřevěné
a následujícího roku byl posvěcen její zvon.
Kaple na pohlednici z roku 1925

Nový zvon s obrazy panny Marie, svatého
Jana z Nepomuku a latinským nápisem „S. Maria, ora pro mobis“ (Svatá Marie, oroduj
za nás), byl ulit v Brně v roce 1833 a ještě tentýž rok zavěšen do zvonice. Co se stalo
s původním zvonem kronika neuvádí.
Další zápis uvádí, že v roce 1876 byla na zvoničce provedena blíže nespecifikovaná
oprava. Připomeňme si ještě zápis v kronice z roku 1927, kde je uvedeno, že byla opravena zvonička i zvon za obnos 3 500 Kč.
Zvon z roku 1833 visí ve zvoničce dodnes, ale nebylo tomu tak vždy. Bez zvonu se naše
zvonička ocitla v roce 1941, kdy jej odvezli němečtí okupanti. Po roztavení měl posloužit jako materiál pro zbrojní průmysl. Proto byla v roce 1943 v obci zorganizována
sbírka na zakoupení nového zvonu, který následně dodala firma R. Manoušek z Brna.
V roce 1947 však byl obci zabavený zvon překvapivě vrácen. Jakým zázrakem unikl
roztavení se už asi nikdy nedozvíme. Sousední Bukovinka však takové štěstí neměla
a zůstala i po válce bez zvonu. Protože v Bukovině byly zvony dva, byl tehdy jeden zvon
Bukovince zapůjčen.

Další zápis týkající se zvoničky pochází z roku 1966. Píše se v něm, že tehdejší Místní
národní výbor postavil v letních měsících s pomocí brigád čekárnu vedle kaple na náměstí. Na dobových fotografiích je vidět, že tvořila se zvoničkou jeden celek, což jistě
nebyl nejcitlivější přístup.
w
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Z listiny datované 1. 10. 1975 se dozvídáme, že zvon z roku 1833 byl tehdy
zapsán na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Brně
jako kulturní památka.

Zvonička je nedílnou součástí naší venkovské krajiny a oblíbeným objektem všech fotografů a romatických duší. Jaký byl ale její dávný význam? Souvisí to nějak s křesťanstvím? Víte kupříkladu, jaký je rozdíl mezi zvonicí a zvoničkou? Pojďme si udělat maličký výlet do naši historie, do doby kdy České králoství podléhalo Rakousko-Uherské říši.

V zápise kroniky z roku 1990 se dočítáme, že byla z iniciativy MO ČSL provedena elektrifikace zvonů:

Vše to vlastně začalo několika velkými požáry, které postihly Rakousko-Uhersko a při
kterých kompletně vyhořelo několik měst a obcí nepočítaně. Reakcí tehdejší vlády byl
ohňový patent Marie Terezie vydaný 21.srpna 1751. Ten určoval první požární předpisy a jedním z nich byla mimo jiné povinnost každé obce, aby měla zvon, kterým
bude k tomu pověřená osoba - vartýř, varovat obyvatelstvo před šířícím se požárem.
Větší obce, které měly kostel, využívaly k tomuto účelu kostelní zvony. Menší obce však
byly nuceny zřídit k tomuto účelu speciální stavbu - zvoničku. Další součástí ohňového
patentu bylo nařízení, že každá obec musí mít na návsi rybníček, nebo požární nádrž
a v neposlední řadě také vzrostlé stromy mezi domy (to měla být ochrana, aby se požár
nešířil tak snadno ze střechy na střechu). A hleďme! Malebná tvář českého venkova
je tu! A pak že je úřední šiml k ničemu, že? V ohňovém patentu stálo i nařízení stavět
domy z nehořlavých materiálů. Odtud se pak datuje masivní rozvoj cihlových staveb
u nás. Do té doby představovaly dřevěné stavby 90% veškeré výstavby. Právě odtud
zřejmě pochází naše středoevropská pověra, že cihlový dům je lepší než montovaný.

„28. srpna 1990 byl usazen u zvonice
sloup, na který byl zavěšen kabel, jímž se
přivádí z budovy MNV do zvonice elektrický proud. Úpravu zvonů na elektrický
proud provedla soukromá firma Dědič
z Brna - Husovic. Elektrický rozvod a zapojení zvonů provedl bezplatně Antonín
Tříska a Aloisem Poláčkem a dalšími členy ČSL. Tito občané provedli také vnitřní
omítku a dlažbu ve zvonici. Menší zvon
se uvádí do činnosti ručním zapínáním
a větší automaticky ráno, v poledne
a večer. Oba zvony pak se samočinně
rozezvučí ráno, v poledne a večer v sobotu a v neděli. Anna Beránková a Marie Třísková provedly mezi občany sbírku
na částečnou úhradu těchto prací. Celkové náklady budou činit asi 25 tis. Kčs.
Opravy a elektrifikace zvonů se provádí
za pomoci Farního úřadu ve Křtinách.
Občané darovali ve sbírce 10 340 Kčs
a rozdíl uhradí správce farnosti p. děkan
P. Tomáš Prnka.“

Ale vraťme se ke zvoničce. Rozdíl mezi zvonicí a zvoničkou spočívá v tom, že zvonice je
součástí církevní stavby. Oproti tomu zvonička je samostatná stavba výhradně sloužící
k zavěšení zvonu, pouze ve vyjímečných případech může být spojena s kapličkou. Co
způsobuje různorodost zvoniček? Liknavost tehdejší vrchnosti a její snaha ušetřit. Ohňový patent totiž neukládal, jak má přesně zvonička vypadat, proto se začaly objevovat
různě vysoké a různě kvalitní stavby. Nebylo dokonce žádnou zvláštností, že některé
chudší obce měly zvon zavěšen pouze v korunách stromu a nebyl ani chráněn stříškou.
Dne 24. 1. 1787 vydal tedy Josef II další patent, který zpřísňoval a upřesňoval podmínky prvního patentu.

V roce 2001 byla u kapličky skácena usychající pamětní lípa která se podle kronikáře
stala hrozbou pro občany i okolní domy. Kříž byl osazen na nové místo a na chodník
položena zámková dlažba. Byla také zbourána stará čekárna a zřízena nová, která již
nenarušovala architekturu zvoničky a ta získala svůj původní vzhled. V následujícím
roce došlo také na opravu samotné zvoničky.
V roce 2007 byly opraveny následky špatné izolace proti vlhkosti, která poničila podlahu
a vstupní dveře. Byla také provedena sanace vlhkosti zdiva v celkové částce 57 264 Kč.
Další, zatím poslední opravy se zvonička dočkala letos.
Ivana Pařízková a Jaroslav Luner, foto archiv obce

20

Zvoniček máme několik druhů, nejjednodušším typem zvoničky byl již zmiňovaný model, kdy byl zvon pouze zavěšen v koruně stromu, nejčastěji lípa, či dub, ale znám je
také případ, kdy byl zvon zavěšen až do roku 1839 na švestce (Oslavice u Žďáru n.
Sázavou). Zvoničky se často umisťují na samostatně stojícím rozsochatém kůlu, rovněž
někdy zastřešeném. Tomuto typu se říká dvoják, zouvák nebo též vidlák. Je-li zvonička
tvořena ne jedním rozsochatým kmenem, ale dvěma kmeny, nazývá se pak šrák.
Později se začala stavět kolem zvoničky bouda, která měla zvoníka ochránit a zároveń
se dala zvonička takto uzamknout. Boudy se objevují v různém stavebním provedení, někdy i poměrně vyspělém. Jako materiál zvoniček se nejčastěji používalo dřevo,
opracované kmeny stromů, nebo složitější konstrukce z trámů. Ale známé jsou také
zvoničky zděné a dokonce i kovové.
Ivana Pařízková
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Krásná tradice jeho slavnostního rozsvícení v den začátku adventu pokračovala
i letos, kdy tento den připadl na neděli 2. 12. V mrazivém a vlhkém počasí se
sešlo docela dost občanů, kteří se přišli naladit na předvánoční strunu. Všechny
přítomné přivítal nový starosta pan Luboš Janda, který mimo jiné poděkoval rodině Malíkové z č. p. 44, která tento strom obci věnovala. Vedle většího stromu
máme od letoška vysazenou také zatím malou jedli kanadskou, která by měla
v budoucnu sloužit jako adventní strom. Předsedkyně kulturního výboru Ivana
Pařízková si připravila krátké povídání o adventu, které otiskujeme na str. 22.
Vánočnímu stromu pak požehnal R. D. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, O. Praem.,
farní vikář farnosti Křtiny. Vánoční náladu navodili zpěvem žáci místní školy pod
vedením paní ředitelky Mgr. Jany Havelkové a vokální recesistické sdružení Black
Uganda Choir. Jestliže v mrazivém podvečeru zahřál duši zpěv, tělo pookřálo po
punči a svařeném víně. K zakousnutí bylo výborné vánoční cukroví napečené
obětavými ženami. Po skončení akce mnozí přítomní využili pozvání, do klubovny SDH, kde bylo možno se také občerstvit a hlavně zahřát.

Zleva: Ivana Pařízková, Luboš Janda
a Metoděj Ján Lajčák.

Děti ze Základní školy Bukovina
s paní ředitelkou Mgr. janou Havelkovou.

Vokální recesistické sdružení Black Uganda Choir.

Text a foto Jaroslav Luner
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Jedny z nejhezčích svátků v roce, vánoce začínají 1. adventní nedělí, rozsvícením
stromu. Začátek adventu připadá vždy na některý ze dnů v rozmezí od 27. listopadu do 3. prosince. Letošní začátek adventu připadl na 2. prosince.
Tato tradice je známá již od 10. - 11. století a má nám připomenout radostné
očekávání Narození Páně. Také je to doba zklidnění po intenzivní práci od jara
do podzimu, kdy museli naši předkové, kteří byli velmi spjatí s půdou, zvládnout
všechny zemědělské práce. Během zimního odpočinku se vykonávaly domácí
práce, na které během zemědělského roku nebyl moc čas, jako draní peří, šití,
pletení, předení, tkaní aj.
Adventní věnec by měl mít 4 svíce. Každou neděli se zapálí jedna. Ta první je tzv.
svíce proroků, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Druhá je tzv. betlémská,
ta reprezentuje lásku a představuje Ježíšovi jesličky. Třetí je tzv. pastýřská a představuje radost, už totiž se blíží konec půstu a blíží se Štědrý den. Čtvrtá svíce je
tzv. andělská, která představuje pokoj a mír.
Takže já Vám všem přeji krásný adventní čas, aby jste nejenom tyto čtyři neděle
prožili v pohodě, v klidu, s láskou, ve zdraví a bez stresu.
Ivana Pařízková

Je skvělé, že máme v naší obci partu mladých lidí, ochotných se na Mikuláše převléci do kostýmů, obejít celou vesnici a navštívit domácnosti s výskytem dětí. Těch domácností letos obešli přes dvacet. Mikuláš byl stejně dobrotivý jako každý rok, anděl
dětem hrozil čerty, čerti se vzadu čertili a děti se jich bály. Letos se opět ukázalo, že
všechny děti byly jakžtakž hodné a tím pádem obdarováníhodné. Čerti si odnesli své
pytle prázdné, děti si oddechly a pochutnaly si na laskominách, které dostaly. Někdy se
zdálo, že rodiče si Mikuláše, anděla a čertů užívají víc než děti. Milé masky, děkujeme,
a těšíme se zase za rok...

foto Jaroslav Luner

Rozsvícení vánočního stromu
předcházelo mnoho příprav,
které by se bez práce dobrovolníků neobešly. Připomínáme
alespoň pečení dobrot, které
jste mohli ochutnat pod rozsvíceným stromem. Peklo se
u Hynštů v čísle 5.
Text a foto Jaroslav Luner
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Jubilejní památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna
V jednom z minulých čísel Zpravodaje jsme
psali o lesních památnících, které patří do
unikátního souboru památníků s názvem „Lesnický Slavín“, a jsou rozesety po celém polesí
Školního lesního podniku Masarykův les ve
Křtinách. Ukázali jsme si ty, které jsou postaveny v blízkosti naší vesnice. Zmínili jsme se také
o památníku, který byl vybudován mnohem
dříve a který patří do souboru památníků, které připomínají čtyřicáté výročí vlády Jana II. z
Lichtenštejna nad panstvím rodového majetku
Lichtenštějnů. Dnes se podíváme na tyto památníky blíže.
Až dosud jich bylo v lesích rozlehlého bývalého
lichtenštejnského panství nalezeno přibližně
90. Tyto pamětní kameny byly součástí malých
dubových hájů, vysazených lesním personálem
v roce 1898 u příležitosti uvedeného jubilea.
Jubilejní háje tvořilo 20 dubů letních, 20 dubů
zimních a 18 dubů červených. Celkový počet
58 dubů vyjadřoval věk knížete a 18 dubů červených jeho věk v den nástupu panování. 40
dubů letních a zimních symbolizovalo počet let
jeho vlády. U každé skupiny dubů vybudoval
lesní personál kamenný památník s vytesaným
věnováním. Tato iniciativa knížecího lesnictva
měla své kořeny v zájmu Jana II. o přírodu, lesnictví a myslivost. Stavění pamětních kamenů
a výsadbu dubových hájů inicioval knížecí lesní
rada Julius Wiehl, který působil v lichtenštejnských službách od roku 1895.

Bukovina
Památník v blízkosti naší obce najdete nedaleko Proklestu při lesní cestě Blatiny. Místo
je také známé pod názvem „U knížecích dubů“. Zvláštností je dodatková vysvětlující
tabulka, na které se mimo jiné dočtete, že pomník byl v roce 1984 upraven Svazem
invalidů z Jedovnic.

Jan II. v době 50. výročí
své vlády v roce 1908.
Kníže Jan II. z Lichtenštejna
(5. 10. 1840 – 11. 2. 1929) byl
synem knížete Aloise II. Josefa z
Lichtenštejna a kněžny Františky
de Paula, rozené hraběnky Kinské z Vchynic a Tetova. Po smrti
svého otce dne 12. listopadu
1858 se stal Jan II. panovníkem
Lichtenštejnského knížectví a ujal
se správy rodových panství na
Moravě, ve Slezsku, v Čechách,
Dolních Rakousech, Salzbursku
a Lichtenštejnsku. Kníže Jan II.
proslul svými dobročinnými aktivitami a také jako mecenáš vědy
a umění.

V roce 1908 se kníže dožil výročí 50 let své
vlády. K některým pamětním deskám byla v té
době doplněna dodatková tabulka s nápisem připomínajícím další jubileum. V blízkosti
památníků bylo také vysazeno dalších 10 dubů. Kníže Jan II. z Lichtenštejna se dožil ještě 60. a 70. výročí svého panování, památníky však v této době již doplňovány nebyly.
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Představíme si ty knížecí památníky, které jsou rozmístěny v blízkém i trochu vzdálenějším okolí naší vesnice. Pokud se rozhodnete, že chcete všechny vidět na vlastní oči,
máte postaráno o několik pěkných výletů.

Lhotky

Památník je umístěn v údolí Říčky pod Lhotkami hned vedle dnešní cyklostesky 5135.
Zajímavostí restaurovaného památníku je, že slovo „prInCIpIs“ v nápise bylo chybně
restaurováno jako „prInGIpIs“. Písmo na pomníku není moc zřetelné.

w
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Březina (Nový dvůr)
Nedaleko Březiny poblíž rozcestí „Nový dvůr“. Dá se sem dojít pohodlnou cestou z Lhotek, která je také značena jako cyklotrasa 5131. Z rozcestí se vydáte po zelené turistické
značce směrem na Ochoz, ze které odbočíte asi po 300 metrech na kraji lesa vlevo a po
pravé straně cesty najdete nedávno zrestaurovaný památník.

Hostěnice

Památník se nachází asi 2,5 km severovýchodně od Hostěnic asi 300 m západně
od kóty 501 m n.m v blízkostí rozcestí lesních cest. V okolí se dochovalo několik dubů
z původní pamětní výsadby. Památník byl obnoven hostěnickými hasiči v roce 1999.

Habrůvka
Památník je umístěn v lese severně od obce Habrůvka. Můžete jít například po zelené
turistické značce a asi 150 od kraje lesa odbočit vlevo na lesní cestu. Po 300 až 400 metrů chůze po této cestě dorazíte k památníku umístěném poblíž rozcestí lesních cest.

Vranov
Památník nemůžete minout, pokud se vydáte po zelené turistické trase z Vranova do
Útěchova. Po asi 1,5 km chůze jej uvidíte přímo u cesty. Při poslední opravě v roce 2010
byly nápisy zvýrazněny černou barvou. Téhož roku byl památník ve vichřici poškozen,
když na něj padl strom a deska byla zcela vyvrácena. Dnes ji již památník opraven.

Jezera (Kalečník)
V těsné blízkosti známého rozcestí Kalečník, kde se kříží cesty vedoucí do Hostěnic,
Lhotek, Olšan a Vítovic najdete torzo dalšího pomníku, z něhož byla nalezena pouze
menší deska z roku 1908. Najdete ho několik desítek metrů jihozápadně v blízkosti
studánky „U Wiehlovy boudy“ (u cyklotrasy 5135).
w
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Adamov
Památník v Adamově najdete kousek nad vlakovým nádražím ve svahu na mýtince na
kraji lesa, kousíček od domů nové zástavby. Kameny tu však nejsou na původním stanovišti. Původně se pomník nacházel v prostorách dnešní Družstevní ulice, ale musel
ustoupit výstavbě sídliště Ptačina. Přestěhován byl v roce 1968 díky iniciativě členů
historicko-vlastivědného kroužku při tehdejších Adamovských strojírnách.

Pro úplnost dodejme, že v okolních lesích stávaly podobné památníky také v blízkosti
Babic, u Kanic a také na Hádech v blízkosti Brna. Po těchto památnících již ovšem nezbyly žádné stopy.

Olomučany
Památník východně od Olomučan při cyklotrase 5081. Vede k němu také odbočka od
červené turistické trasy, která spojuje Olomučany a Rudice. Obě desky památníku jsou
dobře čitelné.

Umístění jubilejních památníků v jiných oblastech lze nalézt na webových stránkách
http://jubilejnikameny.euweb.cz.

V minulém čísle jsme uveřejnili fotografii nejmladších hasičů pořízenou na Bukovinském štafetování. Chybně jsme uvedli jméno hasiče úplně vpravo. Tím je David Zabadal, kterému se tímto omlouváme.

Olšany
V lese východním směrem od Olšan. Pokud se vydáte z Olšan po modré turistické značce
směrem k Lulči a vejdete do lesa, ujdete lesní cestou asi 3/4 km. Zde turistickou trasu
protne zpevněná rovná lesní cesta. Vydáte se po ní vlevo a asi po 300 m najdete pomník
hned u cesty. Původní zničená kamenná deska byla v roce 2014 vyměněna za novou a
celý památník byl opraven na náklady podniku Lesy ČR.
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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 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 - neprodejný občasný informační bulletin pro občany, vydávaný
Obecním úřadem v Bukovině. Zaslané příspěvky a fotografie nevracíme
a v případě uveřejnění nehonorujeme.

prosinec 2018
do tisku připravil Jaroslav Luner
fotografie na obálce Jaroslav Luner

