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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
s příchodem jara jsme se všichni jali jarních úklidů, prořezu stromků a dalších prací.
Chtěl bych na Vás všechny apelovat. Používejte prosím kompostéry na bioodpad, které
jste všichni v rámci získané dotace dostali od obce zdarma. Pokud někteří naši nový
občané kompostér nemají, mohou si ho zdarma vyzvednout na OÚ.
Dále se blíží svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Žádám vás – dávejte odpad tam, kam náleží svojí povahou. Určitě všichni víme, co je nebezpečný odpad: např.
olej, pneumatiky, barvy, ropné produkty, chladící kapaliny, zářivky, úsporné žárovky
(nesmí se rozbít - obsahují rtuť), elektrospotřebiče, tonery. Prostě věci, které přírodě
škodí. Tyto odpady se sbírají v pátek 21. 4. 2017 od 16 do 17 hod u prodejny potravin.
Auto je s obsluhou.
Velkoobjemový odpad 21 – 24. 4. 2017 – jak z názvu vyplývá, je to objemný odpad
např. starý nábytek, koberce, dveře, matrace, atd. V žádném případě sem nepatří stavební suť, pneumatiky, kámen, dlažba a podobný odpad. A abych nezapomněl – ukládejte odpad do kontejneru tak, aby se ho tam vešlo co nejvíce, trochu ho na začátku
skládat a využít co nejvíce prostor. V žádném případě nevozte odpad dopředu, ještě
než budou přistaveny kontejnery. Pohozené věci se do kontejneru samy nenaloží. Každý si je tam musí naložit sám.
Buďte ohleduplní ke svému životnímu prostředí a třiďme všichni svědomitě odpad.
Moc vám za to děkuji. Ať naše příroda vydrží i pro naše děti.
Starosta obce Pavel Blažík

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Pojedeme autem nebo doběhneme pěšky?
Nové hasičské auto
Již několikrát jsme se zde na stránkách
Zpravodaje zmínili o očekávaném příjezdu nového automobilu pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičů (dále JSDHo) a Sbor dobrovolných hasičů (dále
SDH, sbor) v naší obci. Asi jste již nový
Ford Tranzit zahlédli, jak občas projede
přes obec na různé cvičné jízdy a podobně.
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DA L1Z Ford Tranzit je konečně v Bukovině

Historie bukovských hasičských vozů
Podívejme se teď trochu do historie na to jaká auta zde dříve vlastnili SDH a obec. Ze
starých kronik a zápisů ze schůzí zjistíme že úplně první zmínka o nějakém vozidle se
objevuje v zápisu ze schůze SDH dne 17.12.1950. To je konstatováno, že auto které bylo
vybráno není k dostání, „neboť listiny k němu nejsou a je pro náš sbor příliš drahé“.
V zápisu je dále doslova napsáno „bratr Černohlávek nadále pátrá po jiném vraku“?!
Ovšem v zápisu z 22.září 1951 se v plánování materiálu na další rok objevuje požadavek
na náhradní díly a pohonné hmoty k hasičskému vozu. Odkud, za kolik a jaký vlastně
byl se zápisy nezmiňují, leč v prosinci se v zápisu objevuje zadání opravy „hasičského
autobusu“ p. Šebelovi a členi sboru se žádají aby na opravu přispěli dobrovolnou půjčkou, každý 1000 Kč. Další zmínka o hasičském vozidle je z 25. ledna 1953, kdy je odhlasováno zprovoznění hasičského vozu – jestli se jednalo o ten stejný, nevíme. V roce
1954 není zmínka žádná, až 22.12.1955 je uvedeno, že hasičské vozidlo bylo dopraveno
na generální opravu do Letovic, „což je pro náš sbor velkou ctí“, jak zní zápis. Až za tři
roky (!), 30. dubna 1958 je konstatováno, „že by vůz měl přijet z opravy“.... Nicméně
na členské schůzi 27.11.1960, tedy po 5 letech, oznamuje předseda MNV, že hasičské
vozidlo, stále stojící v Letovicích, je neopravitelné a půjde do šrotu. Sboru je nabídnut
vůz z Březiny, ale přítomná zástupkyně březinského sboru koupi nedoporučuje z důvodu, že jejich vůz je velmi poruchový. A tak je dán návrh na zajištění a pojištění jednoho
traktoru, který by k zásahu alespoň tahal stroj.....
V roce 1969 je jako důvod slabé činnosti sboru mimo jiné uvedeno, že „sbor nemá vozidlo ani schopnou stříkačku a tak se nemůže zúčastňovat soutěží a cvičení“.
Na schůzi sboru 16. září 1974 je rozhodnuto o zakoupení vozidla z podniku Adast Adamov, mimo jiné z důvodu že vůz je svou velikostí velmi vhodný do naší zbrojnice. Po
dalších jednáních a slibu dodání mnoha náhradních dílů přijíždí dne 16. listopadu 1974
do zbrojnice první hasičský vůz našeho sboru, mnoha pamětníkům známý vůz Aero
A-150...
Je v dosti špatném stavu, a tak se opravuje motor, převodovka, brzdy atd. Veřejnosti
je vůz představen 18. března 1975. A díky smlouvě mezi organizacemi o dopravě na
závody potom díky Aerovce vyrostl nejeden úspěšný ročník mladých Svazarmovců..
V září 1981 se objevuje zajímavá zpráva, která se potvrzuje 14. října – kdy do obce
přijíždí nově přidělený vůz Tatra 805. Má ale vysokou kabinu původně štábního nebo
radiovozu armády a nevejde se do garáže, takže členové sboru pracují na výměně za
kabinu nižší. Pracuje se i celou zimu na přestavbě na požární vůz a poměrně dlouho
trvá přihlášení do evidence kvůli nevyhovujícímu výstražnému zařízení. Do provozu je
Tatra 805 zařazena v létě 1982 a vůz Aero je vyřazen a určen k sešrotování.
Ale tohoto smutného osudu se Aerovka protentokrát nedočká, protože 15.května 1983
je darována do Centra hasičského hnutí a muzea Přibyslav (současný název). Vůz odjel
po vlastní ose. V uplynulých letech jsme po jeho osudu zkoušeli pátrat, protože nyní se
v Přibyslavi již nenachází. Ale pátrání je marné, v současnosti nám z Přibyslavi nejsou
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schopní o jejím osudu po r. 1989 nic říci. Muzeum v té době náhle přišlo o budovy depozitáře a části sbírek se narychlo a chaoticky muselo zbavit.
Tatra 805 převzala odvoz soutěžících na závody Svazarmu a i přes občasné závady
slouží k celkové spokojenosti. Větší problémy s ní nastávají od roku 1988, kdy už v
některých letech víc stojí než jezdí, a stálým bodem jednání výboru sboru je shánění
náhradních dílů....

kontroly. Avia byla po přestavbě v podstatě znovu „otypována“, dostala nový technický
průkaz.
Tatra 805 je obecním úřadem odprodána Sboru dobr. hasičů Skalice nad Svitavou, kam
i s vadným motorem odjela v oblacích dýmu po vlastní ose.
Avie 21 Furgon slouží bez jakýkoliv závad další léta. Jenže se začíná projevovat nedostatek náhradních dílů, zpřísňují se kontroly technického stavu a začínají problémy

Aero A-150

Avie 21 Furgon před nástřikem

Tatra 805 prodělává jednu z oprav

Po roce 1992 přechází veškeré financování provozu vozidla i zajištění provozu celé JSDHo
na bedra obecního úřadu. A také začíná fungovat strašák všech starších vozidel – důkladná kontrola technického stavu na Stanicích technické kontroly. Technická prohlídka
v r. 1994 ale ještě proběhla starým způsobem, tedy „co dojelo na dvůr útvaru Hasičského
záchranného sboru (HZS) v Blansku, to prošlo..“
Svoji činnost obnovila Hasičská vzájemná pojišťovna, která v roce 1995 pořádá soutěž
v uzavírání nových pojistek. Hlavní výhrou je hasičský vůz Avia. Snažili jsme se, seč
mohli, byli pochváleni za aktivitu, ale tu Avii nevyhráli...
Od roku 1996 už Tatra 805 nemá technickou prohlídku, mnoho času je nepojízdná.
Občas ale vyjede v rámci obce, semtam se s ní i bez STK odvážíme i dál – do Bukovinky,
Kanic a podobně. Jsou to jízdy dobrodružné, ve stylu „uhýbejte z cestičky, nemám brzdové destičky, jedu jen na tři válce“ a podobně. Na jaře 2004 dochází k závažné poruše
motoru, a tím v podstatě končí působení Tatry 805 ve sboru i JSDHo.
Shodou okolností se ale v květnu 2004 podařilo za výhodnou cenu odkoupit z podniku
AOPK – ochrana a provoz jeskyní vůz Avia A-21 Furgon v provedení pojízdná dílna. Vůz
ale po koupi stojí na dvoře obecního úřadu, obec dokonce uvažuje o dalším odprodeji,
protože se nedaří zajistit členy sboru k nutné přestavbě na hasičský vůz.
Tato se nakonec rozbíhá v zimě 2004 a s přestávkami pokračuje až do roku 2006, kdy
je 3. července Avie zařazena do Integrovaného záchranného systému (IZS). Zde je potřeba podotknout, že i v nových podmínkách se podařila přestavba svépomocí, že přes
mnohé zrazující hlasy i takto bylo možné dosáhnout schválení od úřadů a technické
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Avie 21 Furgon s Tatrou 805

s brzdami, emisemi a podobně - přece jen je Avie roku výroby 1991.. A tak se zase
poohlížíme, co dál.
Anabáze se získáním nového vozu
Roku 2016 se díky tlaku hejtmanů na vládní úrovni rozhodlo o možné podpoře malých
Sborů dobrovolných hasičů, a v malých obcích působících jednotek JSDHo kategorie
JPO V. Vyskytla se tedy možnost požádat o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu.
Této situace obec využila, zúčastnili jsme se jednání na okresním úřadě a v březnu jsme
sami vypsali formulář žádosti o dotaci na pořízení automobilu kategorie DA L1Z. Potom
jsme díky „informačnímu šumu“ propásli jedno důležité jednání, ale v náhradním termínu jsme již byli připraveni a po jednání jsme začali shánět nutné papíry – pro HZS,
pro Ministerstvo vnitra... Vše jsme stihli v daných termínech do 30. června, ale pak
nastalo čekání. Na generálním řediteství HZS jsme se totiž se schválením technických
podmínek vozidla dostali na řadu až 19. září jako asi 119. žadatel – a to za námi bylo
ještě více jak 100 žadatelů dalších... Teprve na začátku října, po vyrozumění z GŘ HZS
jsme mohli požádat o registraci dotace na Ministerstvu vnitra. Až když jsme ji obdrželi,
bylo možné vypsat výběrové řízení na dodavatele vozu. V něm se soutěžilo na nejnižší
cenu – ta musela rozhodovat z minimálně 80%. To už ale takzvaně „hořely termíny“.
V podmínkách poskytnutí dotace bylo dodání vozidla do konce roku 2016, což ale garantoval pouze jeden dodavatel, Ford Carrent Brno. Ale bylo jasné, že se již nepodaří
do konce roku vyřídit nutné papíry, a poskytnutí dotací bylo ohroženo. Ministerstvo
5

Zpravodaj obce Bukovina 2/2017

Zpravodaj obce Bukovina 2/2017

vnitra, které poskytovalo dotaci ve výši 3/6 z ceny, si nebezpečí uvědomilo a posunulo
vyúčtování dotace do 30. 6. 2017. Ale další 2/6 ceny byla dotace z Krajského úřadu Jm.
kraje, který o posunutí termínu nechtěl ani slyšet – prý si máme požádat o individuální
poskytnutí vyjímky nové krajské zastupitelstvo na jeho prvním povolebním jednání v
prosinci.
V té chvíli se obec rozhoduje nechat věcem volný průběh a čekat jak to celé dopadne,
i s nebezpečím že nakonec zaplatí 3/6, tj. polovinu ceny vozu. Naštěstí takových obcí
bylo po republice mnoho, a tak si i na úřadě Jm. kraje uvědomili že se termín nedá
stihnout, a také že to není vina žadatelů – tedy obcí.
Obec tedy od úřadu Jm. kraje v půli prosince obdržela ke schválení dodatek ke smlouvě
o poskytnutí dotace s posunutím termínu vyúčtování až do listopadu 2017. Ke schválení dodatku se muselo sejít zastupitelstvo obce na veřejném zasedání, kde byl dodatek jako jediný bod programu jednání schválen a nebezpečí neposkytnutí dotace
zažehnáno. Mezitím se ovšem vyskytly další problémy u dodavatele vozidla. Přestavbu
běžného vozidla na vozidlo dle tech. podmínek vyhlášek a nařízení prováděla specializovaná firma. Tato přestavba potom musí projít schválením na Technickém ústavu
požární ochrany v Praze, (TÚPO) který spadá pod Generální ředitelství záchranného
sboru - kde ovšem v prosinci již nebylo možné získat na schválení termín.
A tak do Prahy vůz odjel až 3. ledna 2017 – a aby toho nebylo málo, tak se cestou
potkalo čelní sklo nového vozidla s odmrštěným kamenem a získalo slušivou pavučinovou ozdobu. A zase se čekalo, až si dodavatel vozu s firmou zařizující přestavbu vyřídí
pojistky a vymění čelní sklo za nové....
Tedy ten slavnostní okamžik nastal až 30. ledna 2017 v 10:05 hodin, kdy do naši obce
přijelo první zcela nové vozidlo v historii Sboru dobrovolných hasičů a Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Bukovina. Všechna vozidla předtím byla, jak jste si přečetli,
jen ojetiny upravované svépomocí. A zase se začaly vyřizovat papíry, nyní pro přihlášení vozidla do Integrovaného záchranného systému (IZS) , žádalo se přidělení volacího
znaku pro radiostanici atd.
Zhotovitel přestavby vozidla, fy. Hagemann nedodala nutný papír, tedy schválení přestavby ze zmíněného TÚPO. Museli jsme si tedy zaplatit na měsíc i povinné ručení, na
které má jinak vůz po zařazení do systému IZS vyjímku. Po urgencích jsme od dodavatele vozidla obdrželi alespoň tzv. Prohlášení o shodě, které naštěstí k zařazení vozidla do
IZS postačovalo - takže od poloviny února všechny anabáze skončily a vůz je konečně
zařazen v IZS Jm. kraje.
Mimochodem, to schválení přestavby TÚPO firmě Hagemann od 3. ledna nedodal doteď
– a asi už ani nedodá, protože se k 18. lednu nařízením vlády změnily podmínky a tato
vozidla kategorie DA L1Z již schválením přestavby na TÚPO procházet nemusí...
A co tedy v hasičské zbrojnici stojí?
DA L1Z - Dopravní Automobil Ford Tranzit 2.0.TDI, nízké hmotnostní kategorie L, určený pro silniční provoz (označení 1) se Základním hasičským vybavením. Motor emisní
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kategorie Euro 6, prodloužené stavby karoserie L3, určený pro dopravu mužstva bez
výzbroje, s 8+1 místem k sezení, max. hmotnosti 3500 kg a rychlosti 150 km/h, s mnoha prvky bezpečnostní výbavy.
Pořizovací cena činila 1 033 000,-Kč, z toho poskytnuté dotace Min. vnitra a Jm.kraje
dosáhly výše 750 000,-Kč.
Požehnání novému vozu udělí farář duchovní služby pro záchranné sbory v rámci brněnské diecéze, R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný O. Praem, a to dne 9. září 2017, v rámci
oslav 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Bukovina a Dne Bukoviny.
Ať nový vůz slouží dlouhá léta a je co nejméně potřeba k výjezdům za nešťastnými případy a událostmi.
P. S. O osudu Avie A-21 Furgon rozhodne zastupitestvo obce, záměrem je odprodat ji
opět jako požární vůz případnému zájemci z řad obcí či hasičů.
Jaroslav Ondráček, velitel JSDH obce Bukovina, Pavel Blažík, starosta obce Bukovina
foto k článku Jaroslav Ondráček, Pavel Blažík, archiv obce a SDH

Nový a starý vůz - DA L1Z Ford Tranzit a Avie 21 Furgon

Tříkrálová sbírka
Dvě skupiny malých koledníků se 8. 1. 2017
odpoledne rozešly koledovat v rámci každoroční charitativní sbírky. Děkujeme zúčastněným dětem – Marianu Kubicovi, Jindřichu
Kubicovi, Adéle a Elišce Dekanové, Denise
Šenkeříkové, Kamile Třískové a Janě Kotulanové, které koledovaly a Elišce Kubicové,
která letos doprovázela jednu ze skupinek
koledníků. Vybrána byla částka 8 816 korun.
text a foto Jana Havelková
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Obchod s potravinami

Obecně závazné vyhlášky

Dobrá věc se konečně podařila. Od 6. 2. máme v naší vesnici zase obchod s potravinami. Jak jsme již psali, prodejní prostory byly výrazně rozšířeny. Ne že by se tu dalo
tancovat. Nový nájemce obchodu, pan Hong Trinh Thi, zaplnil prostor o takřka 60 m2
tak důkladně zbožím, že je nutné se zde pohybovat velmi opatrně. Prodejna je ale
zásobena tak, jako nikdy předtím. Nezbývá než si přát, aby tento stav zůstal natrvalo.

Během poměrně krátké doby vydala obec celkem pět obecně závazných vyhlášek.
Všechny jsou přístupné na internetových stránkách obce. Od 1. 1. 2017 platí první
dvě, které byly vydané na sklonku loňského roku a obě se týkají psů. Další tři vyhlášky
vydané v letošním roce nabývají účinnosti od 1. 3. respektive 1. 4. 2017.
Vyhláška číslo 1/2016 se týká místního poplatků ze psů. Majitelé psů již asi zaregistovali zvýšení poplatku z 50 Kč na 100 Kč ročně. Za druhého a každého dalšího psa se platí
150 Kč. Po zaplacení poplatku byste měli v kanceláři dostat pro svého pejska registrační
známku. Pokud se teprve chystáte pořídit si psa, přečtěte si nejprve tuto vyhlášku.
Dozvíte se například kdy vám vznikne poplatková a ohlašovací povinnost, splatnost
poplatků, sankce a jiné důležité věci.
Vyhláška č. 2/2016 zase upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Nejdůležitějším bodem je povinnost vodit v zastavěné části obce psa na vodítku a odstraňovat případné výkaly, které vedený pes způsobí.
Vyhláška č. 1/2017 řeší
nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce
Bukovina. Jedná se o
třídění,
shromažďování, sběr a svoz. Řeší
také objemný a nebezpečný odpad. Nabývá
platnosti od 1. 4. 2017

Otevírací doba
Pondělí:

07:00 - 17:30

Úterý:

07:00 - 17:30

Středa:

07:00 - 17:30

Čtvrtek:

07:00 - 17:30

Pátek:

07:00 - 17:30

Sobota:

08:00 - 13:00

Neděle:

08:00 - 13:30

Svoz železného odpadu loni organizovaný obcí

foto Jaroslav Luner

Vyhláška č. 2/2017 stanovuje školské obvody pro Základní školu Bukovina a Mateřskou
školku Bukovinka. Vydána byla na základě dohody obcí Bukovina a Bukovinka a nabyla
platnost 1. 3. 2017.
Vyhláška č. 3/2017 se týká nočního klidu a regulace hlučných činností. Důležité jsou
hlavně výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanovená zákonem od 22:00
do 6:00 hodin zkracuje na dobu od 2:00 do 6:00 hodin. Jedná se o noc z 31. prosince
na 1. ledna a noci na které jsou plánovány předem ohlášené tradiční obecní události
(například Den Bukoviny). Vyhláška také zakazuje o nedělích a státem uznávaných svátcích používat stroje a zařízení, které způsobují hluk (např. sekačky, cirkulárky...). Tato
vyhláška nabývá platnosti od 1. 4. 2017.
foto Jaroslav Luner
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tění osoby po silniční nehodě ze špatně přístupného terénu.

Výroční valná hromada SDH
Dne 7. 1. se konala každoroční Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. Podle evidence členské základny má sbor 56 členů, z toho 34 mužů, 6 žen, 14 mladých hasičů
a 2 dorostenců (dorostenek). Výbor pracuje v sedmičlenném složení.
Ze zprávy o činnosti vyplynulo,
že se hasiči významně podíleli na všech kulturních akcích,
které v naší obci minulý rok
proběhly. Byla také vzpomenuta úspěšná účast v soutěži
Dobráci roku, kterou organizoval Český rozhlas Brno. Vzhledem k velikosti naší obce je 15
místo obrovským úspěchem
a Bukovina se díky hasičům Trénink nejmladších nadějí požárního sportu foto Ludmila Schildová
velmi dobře prezentovala široké veřejnosti. I v minulém
roce bylo hasiči uspořádáno
tradiční Bukovinské štafetování – Memoriál Eugena Třísky.
V průběhu soutěží mladých
nadějí požárního sportu se
představili, zatím mimo soutěž, i nejmladší adepti tohoto
sportu z Bukoviny. Družstvo
mužů se zase zúčastnilo Prvnífoto Jaroslav Luner
ho okrskového kola požárního Nejmladší hasiči na Memoriálu Eugena Třísky
sportu v Březině a Memoriálu
Vlastimila Trnečky v Habrůvce.
Na Hasičské pouti ve Křtinách
se již stalo tradicí, že zde sbor
zajišťuje občerstvení. Každý
rok zde slaví úspěch lahodný
bukovský guláš. Loni se náš
sbor s úspěchem ujal i pořadatelské služby. Ve zprávě o činnosti byl zmíněn také výjezd
na zásah. Jednalo se o vyprošZ tréninku družstva hasičů

10

foto Ludmila Schildová

Potěšující byla také zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů. Počet členů se během
roku rozrostl až na dnešních 12. Na pravidelných nedělních schůzkách se děti učily
topografické značky, uzly, grafické značky technických prostředků a střelbu z kuličkové
pušky. Od května pak začal nácvik štafety požárních dvojic a štafety 4x60 m. Začátkem
října sbor zorganizoval závod v požárnické všestrannosti, který se dětem velmi líbil.
Venku děti hrály také míčové
hry a trénovaly různé překážkové běhy. Dostaly také nové
závodní dresy, které sboru
věnoval pan Mudra. Patří mu
velký dík, stejně jako instruktorům Jiřímu Hynštovi, Miroslavu Písaříkovi, Mirce Hynštové a Pavlu Buchtovi, kteří se
dětem velmi věnují.
Úprava terénu před Memoriálem

Družstvo hasičů na závodech v Březině

Družstvo hasičů po závodech v Březině

foto Ludmila Schildová

foto archiv SDH Březina

foto Ludmila Schildová

Ze zprávy hospodáře vyplývá,
že se v loňském roce podařilo
hospodařit s mírným přebytkem. Kontrolní a revizní rada
hospodaření schválila.
Plán činnosti na letošní rok
počítá i nadále s pokračováním práce s kolektivem mladých hasičů, se zajištěním pořadatelské služby při Hasičské
pouti ve Křtinách, spolupráci
s Obecním úřadem při zajišťování kulturních a společenských akcí v obci, péčí o techniku i budovu, pořádáním
soutěže kolektivů mladých
hasičů a uspořádáním nejméně jedné letní taneční zábavy.
V plánu je také rekonstrukce
podlahy ve zbrojnici.
podle podkladů
Ludmily Schildové
zpracoval Jaroslav Luner
11
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Hostinec v Bukovině
Tak nám zavřeli hospodu. Zhruba tři roky po jejím znovuotevření se pan Tajnai koncem
minulého roku rozhodl ukončit tuto svou podnikatelskou aktivitu. Milovníci pivního
moku u nás mají zkrátka smůlu.

Kronika byla v naší obci založena v roce 1923. V jejím úvodu se první kronikář Antonín
Malík pokusil popsat nejstarší dějiny naší obce. Citaci historických pramenů vhodně
doplňoval vyprávěním pamětníků. Podle ústní tradice zapsal i následující text, který
datoval přibližně do poloviny 18. století:
Projížděloť tehdejší dobou mnoho formanů z horských vesnic lipovým žlíbkem přes Bukovinu, Nový dvory, Ochoz, Klajdovku do Brna, kterážto cesta jen z Bukoviny vyžadovala 2 dny. Bylo proto třeba osvěžení, kde se jim dostalo v hostinci starodávném, kde za
účelem toho i konírny zřízeny byly, majetek to dominikální, dnešní dům číslo 18.
Na jiném místě se kronikář odvolává na Pozemkovou knihu a píše o prvním doloženém
prodeji hostince:
Dům číslo 18, majetek to Dominikální, postaven byl vrchností gruntovní, jak šenkovní
činže platila obec. Po zrušení robot a zabrání velkostatku Zábrdovice-Křtiny císařskou
komorou prodána byla hospoda tato roku 1785 a koupil ji za 200 zl. Jan Rosenberger,
jistě asi panský písař.
V zápise následuje výčet nájemců od roku 1788 do roku 1920, kdy jsou jako poslední
nájemci uvedeni František a Anežka Trávníčkovi.

foto Jarostav Luner

Naše vesnice jako by byla zakletá. Po martýriu s obchodem, který jsme popisovali v minulých číslech Zpravodaje, nás čeká opět další období bez hospody. Hospodské podnikání má přitom v naší vesnici dlouhou tradici. Pokusíme se o zmapování její historie pátráním v kronice naší obce.
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HOSTINEC U TRÁVNÍČKŮ - NEDATOVANÁ FOTOGRAFIE (Z ARCHIVU OBECNÍHO ÚŘADU)
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V dalším textu je zmiňován i další obecní hostinec v čísle popisném 33:
Dům pop. čís. 33 patřil k půllánu Jána Knechta. Majitelé prodali dům ten Pavlu a Josefě
Strejčkovi, tento roku 1871 18. máje obecnímu výboru za cenu 1 600 zl. na obecní hostinec. Tento opět prodán byl za cenu 5810 K. Antonínu a Matyldě Dvořákovým, kteréžto
sumy použito bylo na stavbu nové škole zdejší dne 10. března 1901.
Z toho plyne, že od roku 1871 byly v naší obci hostince dva. Tento stav trval nejméně
do roku 1955, kdy je v kronice naposledy zmiňován hostinec U Trávníčků v č. p. 18.
Podle tohoto posledního zápisu z 5. února tohoto roku zde pořádali lesní dělníci občanský ples. Zatímco o hostinci U Dvořáků v čísle 33 se v kronice zmínky dále průběžně objevují, o hostinci U Trávníčků kronika mlčí až do roku 1962, kdy se objevuje tento zápis:

BÝVALÝ HOSTINEC U TRÁVNÍČKŮ Z DOBY, KDY ZDE JIŽ BYLA ZŘÍZENA KANCELÁŘ MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO
VÝBORU - NEDATOVANÁ FOTOGRAFIE MUSÍ BÝT Z DOBY PO ROCE 1975 - VEDLE JE JIŽ NOVÁ PRODEJNA
POTRAVIN JEDNOTA (Z ARCHIVU OBECNÍHO ÚŘADU)

HOSTINEC ANTONÍNA DVOŘÁKA V ROCE 1928 (Z ARCHIVU OBECNÍHO ÚŘADU)

Byly řešeny kanceláře JZD. Dosud se představenstvo nepřestěhovalo do vybudovaných
kanceláří v č. 18. - bývalá hospoda U Trávníčků. S konečnou platností bylo rozhodnuto
kdy se představenstvo přestěhuje.
O tom, kdy nakonec k stěhování došlo, zápis není. Podstatná je však informace, že v roce
1962 již hostinec neexistoval, takže musel být zrušen mezi lety 1955 až 1962.
O bývalém hostinci U Trávníčků se kronika zmiňuje naposledy v roce 1973:
24. 8. se nastěhoval MNV do nově upravených místností v bývalé kanceláři JZD v č. 99.
Zakoupil nový kancelářský nábytek do místnosti předsedy a tajemníka, dvoje nová naftová kamna a 28.8. započal v nové budově úřadovat. Bývalou místnost MNV předal
místním požárníkům.
14

(Z ARCHIVU OBECNÍHO ÚŘADU)
HOSTINEC JEDNOTA (DŘIVE U DVOŘÁKŮ) - NEDATVÁNO, MOŽNÁ VÁCLAVSKÉ HODY V ROCE 1977
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Ve vesnici tedy zůstal jen jeden hostinec - U Dvořáků. Tímto jménem je však hostinec
nazýván naposled v zápise z roku 1961, kdy v něm proběhla beseda se skupinou sovětských turistů. V dalších zápisech už figuruje název místní pohostinství nebo pohostinství Jednota.

O tom, jak pestrou vyvíjel
nový nájemce činnost se
dočítáme v zápise z následujícího roku:

Od roku 1967 byla v domě č. p. 33 umístěna kromě hostince také prodejna potravin.
V roce 1975 se prodejna potravin přestěhovala do nově postavené budovy. Z uprázdněných prostor se pak stala zasedací místnost.

Nájemce místního hostince Karel Vodák z Brna k
zajištění vyššího obratu za
prodej alkoholu a nealkoholických nápojů, umožňuje v hostinci pořádání
různých zábavních akcí
jako diskoték, praktických
ukázek zboží různých firem. 25. listopadu 1994
byla v hostinci uspořádána estráda „Abeceda humoru“ s pražským umělci
v čele s Jaroslavem Šterclem. Estráda byla uspořádána k oslavě 75 tých narozenin Jaroslava Štercla.
Vstupné činilo 20 Kč.

V kronice se také píše, že v roce 1985 byla v hospodě uspořádána zajímavá kulturní
akce:
11. července bylo v Pohostinství uspořádáno mistrem Waldinim a jeho skupinou experimentální představení s tímto programem: Levitace-hypnóza, senzační fakírská kouzla,
salonní kouzla a vystoupení Clow Fera. Vstupné pro dospělé bylo 10 Kčs, pro děti 5 Kčs.
Jak vyplývá ze zápisů výročních schůzí družstva Jednota, tehdejšího provozovatele, občas skřípalo zásobování hostince. Zvláště v letních měsících býval nedostatek piva a
limonád, což žíznivé občany jistě nepotěšilo. V jednom zápise se překvapivě objevuje
i nedostatek rumu, likérů a cigaret.
V roce 1991 došlo k zásadní změně: Budova číslo 33 přešla opět do soukromého vlastnictví. Kronika o tom praví toto:
Koncem června byla majitelům MUDr. Kyvířovi a manželům Fialovým navrácena budova hostince „U Dvořáků“. Tito ji pronajali pro hostinské účely Aleši Turkovi z Brna.
Nový hostinský obnovil nátěry oken, vrat a dveří. Hostinec dal do provozu 12. července 1991.
Nový hostinský se snažil zvýšit tržbu hlavně pořádáním tanečních zábav. Přesto byl již
následující rok přinucen toto podnikání ukončit. V kronice o tom čteme:
26. dubna přestává provozovat hostinskou činnost nájemce hostince Alois Turek z Brna
pro nízký výnos hospody. 27. dubna 1992 najímá hostinec Petr Kubeš č. 7, starosta
obce. Rentabilitu hostince se snaží zajistit pořádáním diskoték a různých hudebních
akcí, dále ukázkami čínské kuchyně, jak to bylo 21.8. a 29.9. 1992, při nichž cena čínského masa činila 39,90 Kčs. V hostinci byla také ukázka zboží nejvyšší kvality ze SRN dne
14. 12. 1992. Tuto akci uspořádala firma RUDH.
Ani tyto akce však nezajistily rentabilitu podniku a po roce kronikář píše:
Provoz v hostinci, i když v něm byly pořádány diskotéky, Exploze, taneční zábavy a různé
obchodní akce, se stával pro vysoké nájemné nerentabilní. Proto nájemce Petr Kubeš
provoz v hostinci 5. května 1993 ukončil. Hostinec najal Karel Vodák z Brna, který provozuje hostinskou činnost také v Brně-Černovicích. Po drobných stavebních úpravách
byl v hostinci zahájen provoz 29. 5. 1993. V hostinci jsou opět pořádány zábavy a prodej laciného textilu.
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Rok 1995 však přesto opět
přinesl změnu nájemce
hostince:

HOSPODA NA POHLEDU Z ROKU 1950

HOSPŮDKA U RAKA V ROCE 2001 (FOTO MARIE HYNŠTOVÁ)

Majitel firmy Duona pan Zdeněk Tajnai si pronajal od majitelů místní hostinec č. p. 33,
rekonstruoval nálevnu a začátkem července 1995 zahájil provoz. V současné době rekonstruuje prostory ve dvoře hostince, kde v budoucnosti zřídí vlastní výrobnu čalouněného nábytku. Tímto obec přišla o jedinou společenskou místnost.
Tím zápisy v kronice týkající se hostince končí... Podle ústního sdělení pana Zdeňka Tajnaie došlo k zahájení provozu až o rok později - v roce 1996. V tomto roce se také stal novým majitelem budovy číslo 33. Od února do července podle něj probíhala rekonstrukce
výčepu včetně vybudování sociálního zařízení. Hospoda byla otevřena 7. 7. 1996 a vedla
ji paní Tajnaiová, maminka Zdeňka Tajnaie. Otevřena byla nepřetržitě až do roku 2011,
kdy paní Tainajová musela nechat práce v hospodě ze zdravotních důvodů. Nastalo dvouleté období, kdy se naše vesnice ocitla bez oficiální hospody. Teprve v roce 2013 byla
opět otevřena pro veřejnost a fungovala do 27. 12. 2016. Na okně hospody se objevil
nápis zavřeno a její další osud je zatím ve hvězdách...
Jaroslav Luner
17
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Ohlédnutí za kulturními a společenskými akcemi
Zájezdy
14. 1. Novoroční bowlingový turnaj o putovní pohár v Blansku
Letos jsme uspořádeli již II. ročník bowlingového turnaje o putovní pohár obce Bukovina.
Konal se na bowlingu Blansko. Měli jsme rezervován dostatečný počet drah a jednu dráhu pro naše děti, aby si mohli samostatně zahrát bez nás dospělých. Celá tato akce byla
velice vydařená a dá se chápat i jako společenské setkání. Tam i zpět se jelo autobusem
vypraveným obecním úřadem. Občané si platili jídlo, které paní Pařízková vyjednala za
výhodnější cenu. Po sportovních výkonech všem velice chutnalo.
Pavel Blažík

ALEŠ POKORNÝ V AKCI

VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO
S PUTOVNÍM POHÁREM

28. 1. Vinařství Habřina v Bořeticích
Kdo na tuto akci jel, tak určitě neprohloupil. Obecní úřad vypravil autobus a občané si zaplatily akci ve sklípku. Jak to na
takových akcích bývá, proběhla prohlídka
vinařství a ochutnávka řady velice kvalitních vín vlastní produkce. Poté jsme se
odebraly do připravených prostor a jedli
a pili, co hrdlo ráčilo. A přitom jsme se
nádherně bavili. Návrat domů byl v pozdních hodinách. Pokud se bude tato akce
opakovat, určitě se jeďte opět pobavit.
A kdo nejel, ať se přidá.

--------------- foto Pavel Blažík ---------------

foto Pavel Blažík

15. 1. a 17. 2.
Cestopisné přednášky Patrika Dekana
V zasedací místnosti OÚ proběhly začátkem roku
hned dvě cestopisné přednášky občana Bukoviny Patrika Dekana. V té první, konané 15. 1. nás
zavedl do nádherné přírody národních parků západní Kanady. Ve druhé přednášce profesionálního průvodce a světoběžníka jsme se zase přenesli
na exotický ostrov Srí Lanka (dříve Cejlon). Kdo
navštívil alespoň jednu z přednášek, určitě neprohloupil. Patrik Dekan je skvělý vyprávěč a hotová
studnice vědomostí. Jeho povídání doprovázené
atraktivními a mnohdy unikátními fotografiemi
bylo pro zúčastněné opravdu nevšedním zážitkem. Doufejme, že se tímto zrodila nová tradice
a Patrik Dekan nás v budoucnu zavede do dalších
krásných koutů naší planety.

Obec Bukovina zve na

v neděli 15. 1. 2017 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Promítá a komentuje
Patrik Dekan

text a foto Jaroslav Luner

Pavel Blažík
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18. 2. Společenský ples

8. 4. Ukliďme si Bukovinu

Naši aktivní hasiči letos opět uspořádali společenský ples ve spolupráci z Obecním úřadem.
Konal se také jako obvykle v Kulturním domě
v Bukovince. K tanci a poslechu zahráli Oldies
Band Brno. O zpestření večera se postarala kromě tradiční tomboly také hraná scénka s názvem
„Kde leží bod G“ v podání Hanky Kubicové, Pavla
Blažíka, Mirky Hynštové, Zdeňka Opletala a Katky Ondrové. Že by se v naší obci rodil ochotnický
soubor?
Jaroslav Luner

Člověk, který tuto akci spískal, se jmenuje Eva Dekanová a od té doby, co se do
Bukoviny rodina Dekanova nastěhovala,
se tato akce každoročně opakuje. Já si tohoto nápadu velice vážím a budu dbát na
to, aby se tato již tradice každoročně opakovala. Dobrovolníci se sejdou, dostanou
pytle na odpad, přidělený „rajón“ a vyráží
se na sběr odpadků v naší obci a okolí. To
byste nevěřili, kolik se ho sejde. Hanba
lidem, kterým je zatěžko dávat odpadky
tam, kam patří! Touto dobou tato akce
probíhá celorepublikově pod názvem
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Já bych
byl moc rád, kdyby se takových veřejně
prospěšných akcí účastnilo více našich
občanů. Vždyť je to naše okolí, ve kterém
všichni žijeme. Je mi líto, že se všude objevuje pouze hrstka lidí. Těm samozřejmě
patří velký dík. Zároveň stále věřím, že se
k nim přidají další všech věkových kategorií. Vždyť v naší obci je cca 390 občanů
s trvalým pobytem. Všichni účastníci mají
nárok na odměnu formou opékání špekáčků a pití.
Pavel Blažík

foto Jaroslav Luner a Pavel Blažík

foto Jaroslav Luner
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9. 4. Vítání občánků
V Zasedací místnosti Obecního úřadu proběhla zase milá událost. Přivítali jsme do života šest nových občánků.
Na snímku s maminkami
zleva:
Miki Vrána
Elen Vašicová
Laura Piňosová
Josef Hanák
Denisa Garajová
Richard Tajovský
Dětem, rodičům i dalším přítomným
hostům zazpívaly a zahrály na hudební nástroje děti z místní základní školy pod vedením paní ředitelky
Mgr. Havelkové.

Základní škola
5. 3. Maškarní karneval
Naše škola ve spolupráci se SRPŠ a obcemi Bukovinka a Bukovina uspořádala maškarní karneval. Sešlo se 80 masek ve věku 0,5 - 11 let. Platících dospělých diváků
bylo 101. Od půl třetí odpoledne jsme tancovali a soutěžili za doprovodu oblíbených
písniček. O dorty do tomboly se nám postarala paní Lenka Košábková, pomoc při
organizaci obstarala paní Možná a Dufková. Agáta Pavezková a Lucie Brustová dobrovolně pomohly při organizaci soutěží. Sponzorsky nás zaštítily naše obce významnými
částkami po 3000 korunách, za které jsme nakoupili pěkné ceny a sladké odměny pro
zúčastněné děti a zaplatili hudební produkci. SRPŠ přispělo na ceny částkou 2000
korun. Za vybrané vstupné nám opět SRPŠ bude moci přispívat na naše školní akce
a dárky pro děti. O pěkné fotky se nám postaral pan Jaroslav Luner. Děkujeme za
bohatou účast a těšíme se na další karneval v příštím roce.
Jana Havelková
foto Jaroslav Luner

Novým občánkům přejeme hodně
radostí a zdraví, jejich rodičům pak
hlavně spokojenost a trpělivost při
jejich výchově.

text a foto Jaroslav Luner
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6. 4. Zápis do školy

Od zimy do jara v ZŠ Bukovina

Zápis na školní rok 2017/2018 se uskutečnil 6. 4. 2017. Dostavilo se 19 předškoláků v doprovodu svých rodičů. Mezi nimi byly děti přicházející po odkladu školní docházky i děti
nově zapisované. Děti za asistence paní učitelek plnily úkoly, které testovaly jejich školní
zralost. Těšíme se, že v příštím roce zasedne do školních lavic 18 prvňáčků. Přejeme novým žákům, aby úspěšně zvládli start do nové životní etapy.
Jana Havelková

V lednu začaly ve škole probíhat edukační skupinky pro budoucí prvňáčky. V každé
hodinové lekci se s nimi věnujeme nácviku znalostí a dovedností, které mají budoucí
školáci zvládnout před nástupem do první třídy. Do skupinek se přichází připravovat
19 dětí.
Koncem ledna jsme se dověděli radostnou zprávu o vítězství našich páťáků v internetové soutěži Hravě - žij zdravě mezi školami v Jihomoravském kraji. Cílem internetového
soutěžního kurzu Hravě - žij zdravě bylo vzdělávat žáky základních škol v oblasti zdravého životního stylu. Internetový kurz probíhal od září dom konce prosince a děti se ve
čtyřech lekcích seznamovaly s poznatky z oblasti výživy, pohybových aktivit, pitného
režimu i duševní hygieny. V celostátním bodování jsme se umístili na 7. místě z více než
50 škol. Vyhodnoceny a oceněny byly vždy nejlepší třídy v každém kraji. Děti dostaly
za své vítězství sportovní batůžky a zdravotní míče na cvičení. O našem úspěchu vyšel i
článek v denním tisku s fotografií z předání cen. Našim páťákům gratulujeme za krásný
výkon i výdrž v soutěži.
Zima nám letos přála, děti mohly celý leden i únor bruslit, jak v hodinách tělesné výchovy, tak i v družině. Velice děkujeme obecnímu úřadu a mladým hasičům za údržbu
ledu u školy.

Michal Kotulan
s paní učitelkou Petrou Hánlovou

foto Renata Ilkaničová

zleva Patrik Vojtěchovský a Denis Madiy

foto Jaroslav Luner

Martin Kneisl
s paní učitelkou Petrou Hánlovou
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foto Renata Ilkaničová

Denis Madiy
s paní ředitelkou Janou Havelkovou
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Během února ve škole proběhla každoroční soutěž Skokan školy. Děti pilně trénovaly již
od podzimu a jejich sportovní výsledky byly skvělé. V tzv. Minutovce – počet skoků za
minutu se na 1. místě umístil Lukáš Bayer se 158 skoky, Barbora Turčinková naskákala
138 skoků a Alex Raab 129 skoků. V další disciplíně – Bezchybovce se hodnotil počet
skoků do první chyby. Zde byl rekord 726 skoků Lukáše Bayera, Vojtěch Tesař naskákal
370 skoků a Kamila Třísková skočila bezchybně 283 krát. Od konce února opět dojíždíme na plaveckou výuku do Blanska. Letos již máme svou vlastní vyučovací hodinu,
nejezdíme v kombinaci s jinou školou. Děti si v rámci plavecké výuky osvojují základní
plavecké dovednosti.
Na konci měsíce jsme ve Křtinách zhlédli představení spolku Zeyferus, který nám předvedl krásné dravce i práci s nimi, poučil děti o ochraně těchto krásných a vzácných ptáků.
Mladší děti přivítaly jaro házením Morany, aprílová škola naruby se konala v pátek 31. 3.
v 1. a 2. ročníku. Děti si doma připravily výuku a vyučovaly své spolužáky. Malé učitele to
velmi bavilo a svou přípravu si udělali svědomitě a pečlivě. Ve stejný den vyjeli čtvrťáci na
výuku na Dopravním hřišti v Blansku. Při další výuce již čtvrťáci budou skládat zkoušku,
aby získali průkaz cyklisty.

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
V BLANSKU
NA PROTĚIŠÍ STRANĚ
FOTOGRAFIE Z NOCI
S ANDERSENEM

foto archiv školy

Poslední březnový pátek jsme ve škole přivítali malé nocležníky v rámci akce Noc s Andersenem. V rámci celé republiky nocovalo v knihovnách a školách více než 98 tisíc dětí.
Téma letošní noci byl již kultovní komiks Čtyřlístek. Děti soutěžily v družstvech nazvanými
podle hrdinů Čtyřlístku. Soutěže byly znalostní, veselé a užili jsme si spoustu legrace.
Zvítězilo družstvo Bobíci, ale všechna družstva byla moc šikovná a zápolila v soutěžích
se zaujetím a vzájemnou spoluprací. V závěru večera jsme vyrazili na oblíbenou stezku
odvahy a pak už jsme za četby paní učitelek zalehli do spacáků na karimatky. Děkujeme
maminkám za úžasné množství napečených dobrot a všichni se už těšíme na příští veselý
ročník Noci s Andersenem.
Jana Havelková
26

foto archiv školy
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Znáte okolí Bukoviny?

Vesmír v našem lese
V minulých číslech Zpravodaje jsme psali o lesních pomnících a studánkách v blízkosti naší vesnice. To ovšem zdaleka není vše, co náš les nabízí. Můžete v něm mimo
jiné podniknout i unikátní výlet do Vesmíru. Stačí se projít po naučné Sluneční stezce, která je zároveň modelem Sluneční soustavy v měřítku jedna ku jedné miliardě.
V uvedeném měřítku jsou vyrobeny modely planet a dalších významných objektů
Sluneční soustavy a také pochodové vzdálenosti mezi nimi. Na vlastní nohy tak porovnáte blízkost tak zvaných vnitřních planet a vzrůstající vzdálenost těch vnějších.
Panely u jednotlivých maket planet obsahují řadu zajímavých informací.
Procházku je nejlepší začít ve Křtinách na parkovišti u školy. Tam najdete betonové Slunce o průměru 1,5 metru, vážící 4,5 tuny. Na panelu si můžete přečíst
základní informace a Sluneční soustavě a také o Slunci. Odtud vede stezka směrem nad školu kolem modelu planety Merkuru a dále pokračuje po žluté turis-

Poměry velikosti těles Sluneční soustavy
na ilustračním obrázku přesně neodpovídají skutečnosti - jsou jen naznačeny
tak, aby menší objekty byly ještě patrné
a větší se vešly do obrázku.
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tické značce kolem zámečku až se na konec Křtin, kde vystoupá žlíbkem podél potoka
k rozcestí na Liščí leči. Zde se cesta stáčí směrem k Schindlerově studánce a dále po
zpevněné cestě směrem k Arboretu. Nad parkovištěm u Arboreta Sluneční stezka končí u poslední planety Sluneční soustavy - Neptunu. Stezku můžete samozřejmě projít
i opačným směrem. Její délka je zhruba 4,5 km a během jejího absolvování najdete
celkem 12 zastavení u planet a významných objektů Sluneční soustavy.
Během příjemné lesní vycházky člověk doslova proletí celou Sluneční soustavou rychlostí, o které si astronauti mohou nechat jen zdát. V uvedeném měřítku představuje
každý metr Sluneční stezky jeden milion kilometrů skutečné vzdálenosti ve Vesmíru.
Co krok, to dejme tomu 700 000 km. Na Sluneční stezce si člověk naplno uvědomí architekturu našeho planetárního systému. Většinu zastavení u našich nejbližších vesmírných těles absolvuje hned na začátku cesty a čím více se vzdaluje od Slunce, tím méně
zastavení. Krásná demonstrace prázdnoty vesmíru a obrovských vzdáleností mezi vesmírnými objekty.
Zajímavý a poučný projekt přírodního modelu Sluneční soustavy byl vytvořen během
roku 2014. V roce 2015 byla Sluneční stezka slavnostně otevřena. Stalo se tak také
díky podpoře ŠLP Křtiny, městyse Křtiny a Jihomoravského kraje. Projekt čerpal inspiraci v Hradci Králové, kde pracovníci místní hvězdárny vybudovali podobnou stezku
již v roce 2006. V České republice bychom našli podobné stezky ještě na několika
místech. Proč však jezdit někam daleko, když tu naši máme takřka u nosu.

text a foto Jaroslav Luner
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Velikonoční klepání
Většinu lidí potěší, když se rozezní zvony, děti určitě
alespoň školní zvonek oznamující konec hodiny. Zvuk
kostelních zvonů je radostný – tedy pokud zrovna nezvoní umíráček. Většinou však oznamují dobré události: zvou na bohoslužby, provázejí novomanžele, vítají
nový rok.

ZVON V OBECNÍ KAPLIČCE
snímek z archivu OÚ

Na Zelený čtvrtek si ale připomínáme věci smutné: Pán
Ježíš byl zrazen a zajat. Na Velký pátek ještě smutnější:
byl za nás mučen, ukřižován a pohřben. V hrobě odpočíval po celou Bílou sobotu. Proto v tyto 3 dny nezvoní
zvony, ale ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček.
Toto nařízení vydal papež, proto se lidově říká, že zvony
uletěly do Říma. Ani v kostele nezvoní ministranti malými zvonky, ale místo nich používají takzvané klepače.

K velikonočnímu klepání se vztahují také různé pověry. Někteří lidé se například domnívali, že když zjara udělají velký rámus na polích, budou mít na celý rok pokoj od
hlodavců. Proto se kdysi hrkalo a řehtalo o sto šest. Hlodavci před hrkači sice určitě
utekli, ale dovedeme si domyslet, že se brzy vrátili.
Hrkačky dělají velký rámus, ale po celé vsi je slyšet není a zvuk kostelních zvonů nenahradí. Proto hrkači musí obejít všechny domy. V Bukovině, kde není kostel, nahrazují
klepače zvon zvoničky. Velikonočním klepáním se připomínají smutné biblické události, klepání ale také vyjadřuje nadějí. Je předzvěstí zmrtvýchvstání a také předzvěstí
jara. A co je také důležité: je to dědictví našich předků. I proto stojí za to tento zvyk
udržovat.
Mons. Jan Peňáz

Pozvánky
Výšlapy
Každou první neděli v měsíci se koná
starostovský výšlap. Sraz bývá u obchodu ve 13:00 hod a jde se za krásami našeho okolí. Poslední akce byla na
„Bledule“ v Rakoveckém údolí. Mimořádně se šlo o týden dříve, abychom
stihli tuto krásu v největším květu.
Počasí nám přálo a všichni si to užili.
Do budoucna bych přivítal, kdyby se
tahle akce rozrostla o nové lidi, kteří
mají rádi přírodu a chtějí s ostatními
na „zdravotní procházku“.
Pavel Blažík

Na snímku Jaroslava Lunera je jen zlomek ze záplavy
jarních květů, které jsou v Rakoveckém údolí každý rok
v březnu k vidění.

Cvičení pro ženy

Každé pondělí a čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin cvičí ženy pod vedením paní Marie
Kopecké v Zasedací místnosti Obecního úřadu. Cvičení probíhá na karimatkách, s overbally, s gumy a také na židlích. Cviky jsou zaměřeny hlavně na uvolnění svalů a proto jsou
přidány i prvky jógy, pomocí kterých je dosahováno výborných výsledků. Podle slov paní
Kopecké se ženy, které pravidelně navštěvují toto cvičení, velmi zlepšují a zvládají stále
náročnjší cviky.
Bolí vás záda, klouby či svaly, a vaše fyzická kondice není to, co bývala, nebo prostě jen
cítíte, že potřebujete více zdravého pohybu? Pak si přijďte vyzkoušet toto cvičení. Těší
se na vás paní Kopecká a všechny spokojené cvičenky.
text a foto Jaroslav Luner

Společenská rubrika
Blahopřání
28. 2. oslavil pan Josef Zelinka 80 roků
Z celého srdce přejeme do dalších let štěstí a lásku,
pevné zdraví a životní spokojenost.
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Připravované kulturní a společenské akce
V naší obci byl loňský rok bohatý na kulturní akce. Jak píšeme na jiném místě, také na
začátku letošního roku již proběhla celá řada akcí. A těšit se můžeme na další, které jsou
připravovány. Všichni občané jsou samozřejmě srdečně zváni.

24. 6.
Bukovinské
štafetování
Memoriál Eugena Třísky

Řešení kvízu
z minulého čísla

20. 5. Cyklobraní
s manželi Ducháčkovými

Na fotografii z kvízu v minulém čísle je Junácká
studánka v Rakoveckém údolí. Najdete ji hned
u modře značené turistické cesty vedoucí sem
z Bukovinky. V přístřešku s posezením si můžete odpočinout. Zdejší vydatný pramen byl
podchycen v roce 2001 díky společné akci Českého svazu ochránců přírody a Junáka v rámci
grantu, který tyto organizace získaly společně
od Vodárenské akciové společnosti v Brně.
Studánka je nově opravená, krytá stříškou a je
pravidelně čištěna. Přesto se do ní podle měření ekologů ze združení Veronica dostává poměrně hodně mikrobiologických a organických
nečistot. Hodnoty jsou však stále pod normou,
takže se můžete bez obav napít. Studánka je
objektem Státní hydrologické pozorovací sítě.
Řešitelé, kteří se přihlásili do uzávěrky, se mohou stavit na Obecní úřad pro malý dárek.
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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:
Starosta: Pavel Blažík - 724 187 392, starosta@obecbukovina.cz
Místostarosta: Petr Malík - 725 818 070, místostarosta@obecbukovina.cz
Účetní: Marie Kolářová - 724 186 379, obecbukovina@seznam.cz
Informace o dění v obci naleznete na stránkách
www.obecbukovina.cz. Můžete také využít služby
„Mobilní rozhlas“. Stačí se zaregistrovat přes registrační formulář na adrese bukovina.mobilnirozhlas.cz., nebo se obrátit na starostu obce. Služba
„Informace z obce e-mailem“ zůstává i nadále. Pro
přihlášení k ní je třeba napsat svoji e-mailovou adresu na titulní straně vlevo do řádku pod názvem
Mail list, dát odeslat a po obdržení informačního
e-mailu potvrdit. Tento e-mail je pouze informativní (jednostranný), nelze na něj odpovídat, proto
pro komunikaci s obcí používejte výše uvedených
údajů.
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.

duben 2017
do tisku připravil Jaroslav Luner
fotografie na obálce Martin Hečko a Jaroslav Luner

