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Volba prezidenta České republiky
1. kolo

Ve dnech 12. a 13. ledna proběhlo v České republice 1. kolo volby prezidenta
České republiky. Kromě stávajícího prezidenta Miloše Zemana kandidovalo
ještě dalších osm uchazečů. V naší obci byla účast voličů oproti celostátnímu
průměru téměř o 10% vyšší. Také výsledek voleb v naší obci byl ve srovnání
z tím celostátním poněkud jiný. Kandidáti postupující do druhého kola však
vyšli stejně v celostátních výsledcích i ve výsledcích naší obce.

ÚČAST VOLIČŮ

Volební komise. sedící zleva: Ing. Libuše Sehnalová, Marie Kolářová,
Ivana Pařízková, Jaroslav Ondráček, stojící zprava Jaroslava Ondráčková.

ÚČAST VOLIČŮ

Zdroj: www.info.cz
foto Jaroslav Luner
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2. kolo volby prezidenta České republiky
2. kolo volby prezidenta České republiky proběhlo ve dnech 26. a 27. ledna. Do druhého kola postoupili kandidáti, kteří se umístili na prvních dvou místech v 1. kole:
Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Podobně jako v prvním kole byla účast voličů v naší obci
výrazně vyšší oproti celostátnímu průměru. Tentokrát dokonce o více než 11%. Výsledky se však od těch celostátních příliš nelišily: Vítěz voleb Miloš Zeman získal
v naší obci téměř o 2,5% hlasů více oproti celostátnímu výsledku, kde získal 51.36%
hlasů. Miloš Zeman se tak stal prezidentem České republiky i na další funkční období. Grafické znázornění jeho poměrně těsného vítězství si můžete prohlédnout níže.

Z Obecního úřadu

Slovo starosty
Zdravím všechny spoluobčany a př i pr vním vydání Zpravodaje roku 2018 přeji Vám všem mnoho úspěchů, rodinné pohody
a krásných zážitků. Ať se vám tento rok vyvede podle Vašich
představ.

Jak funguje obec.

Napadlo mě stvořit takový malý seriálek ze zákulisí provozních a jiných záludností
ve fungování naší obce. Tak jdeme na to:

Ø Veřejné osvětlení a jeho opravy.
Někteří z Vás jsou natolik komunikativní, že jsou schopni nahlásit nesvítící nebo blikající
veřejné osvětlení (dále jen VO). Toho si samozřejmě vážím. A jen v krátkosti vysvětlím
další postup. Oprava jednoho sloupu VO je z pohledu hospodaření obce nerentabilní.
Takže počkáme, až se nasbírá více poruch a následně voláme servis. Tímto vás žádám
o pochopení, že se osvětlení neopravuje okamžitě. Někteří spoluobčané na druhou
stranu volají takovouto informaci, „starosto u našeho to už měsíc nesvítí“ a jak si to
představujeme....!!! No a my to třeba ani nevíme. Na stránkách obce jsou všechny
komunikační kanály vypsány. Stačí dát vědět. Opravdu, nikdo asi nemá čas procházet
každý den nebo týden obec a zjišťovat stav VO.
Samozřejmě že obdobná situace se může přihodit i s nefungujícím veřejným rozhlasem.
Zdá se vám, že někde uniká voda? Myslím ta pitná. Pokud pojmete takovéto podezření,
dejte vědět. Lepší několik planých hlášení než prasklý vodovod.

Ø Úklid komunikací – hlavně ten zimní.
ÚČAST VOLIČŮ - ČESKÁ REPUBLIKA

ÚČAST VOLIČŮ - BUKOVINA

Abyste v tom měli jasno, tak nejprve co je a není naše. Hlavní silnice vedoucí přes celou obec patří kraji. O zajištění sjízdnosti, oprav, jarní úklid a jiné další věci se stará tzv.
suska – Správa a údržba silnic JMK. To znamená, že o tuto komunikaci se my nestaráme
– pouze můžeme upozornit již zmíněnou susku – pro nás v Blansku. A to může udělat
i kdokoliv z Vás.
Všechny ostatní komunikace, které většinou na hlavní silnici vyúsťují, jsou obecní
a tudíž je má na starosti obec. To znamená např. opravit, odhrnout sníh, zamést…..
Zimní úklid pro nás smluvně zajišťuje AGOS BIO a.s. traktorem s pluhem. Další údržba

Zdroj: www.info.cz
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jako např. posyp se neprovádí. Není sypač, který by byl schopen udělat posyp bez rizika
poničení stojících automobilů. Vím, že v některých částech obce toto zrovna nechcete
slyšet, ale je to bohužel tak. Na kritických místech jsou proto rozestavěny kontejnery
s posypovým materiálem.

Ø Čistota obce – pohazování odpadků, poletování igelitů atd.
To, jak bude naše obec čistá, záleží tak trošku na každém z nás. Často se nestačím divit,
co všechno se povaluje různě po obci, nebo u kontejnerů na tříděný odpad. Neví někdo
z Vás, kdo odložil tu hromadu pneumatik na konci obce směr Brno? Rád bych znal toho
lumpa.

Ø Foto SOUTĚŽ
A jak tak procházím občas po některých částech obce, tak mě napadlo vyhlásit soutěž
ve fotografii. Všechny vámi dodané soutěžní fotografie vystavíme na Dnu Bukoviny,
kde se bude hlasovat o vítězích. A z vítězných fotografií bych rád nechal pro všechny
vyrobit kalendář na rok 2019. A to buď nějaký mix nebo tématicky zaměřený, například
na sport, přírodu nebo momentky.

V naší škole

Zima 2017/2018 v Základní škole Bukovina
V prosinci se žáci 1. – 5. ročníku zúčastnili výchovně vzdělávacího programu s environmentální tematikou v Domě přírody na Skalním mlýně. Děti 1. a 2. ročníku pekly
perníkové čerty a školu navštívil čert s andělem s mikulášskou nadílkou. Žáci 4. a 5.
ročníku vyjeli na besedu a výtvarnou dílnu se spisovatelem a malířem Pavlem Čechem,
která proběhla v rámci Literárního festivalu v Moravské zemské knihovně.
V rámci každoroční vánoční besídky naši žáci nacvičili pod vedením paní učitelek pěkná
vystoupení a s paní vychovatelkou vytvořili v rukodělném kroužku krásné výrobky pro
výstavu. Maminky ze SRPŠ uvařily výborný punč a prodávaly výrobky z předvánoční
dílničky.

Pravidla:
Jsem občan Bukoviny, nebo zde vlastním nemovitost k bydlení. Nejsem profesionální
fotograf. Souhlasím s poskytnutím autorských práv k dodaným fotografiím bez nároku
na honorář. Souhlasím se sdílením fotografií přes služby Google. A soutěžit se bude ve
třech kategoriích. 1. Krajina Bukoviny a okolí, 2. Sport, 3. Momentka. Každý soutěžící
může do soutěže dodat max. jednu fotografii do každé kategorie. Není povinné dodat
fotografie do všech tří kategorií. Fotografie necháme hromadně vyrobit na jednotný
formát s vybráním poplatku v reálné výši výroby. Pro registraci do soutěže je zřízena
e-mailová adresa bukovinafoto@gmail.com. Zde se registrujte a posílejte fotografie.
Fotografii zdar. Uzávěrka soutěže 31. 7. 2018.
Pavel Blažík, starosta

Společenská rubrika
Blahopřání
11. 1. oslavil pan Antonín Tříska 75 roků.
Do dalších let přejeme štěstí a lásku, pevné zdraví
a životní spokojenost.

Smuteční oznámení
20. 10. 2017 nás navždy opustila dlouholetá občanka
Bohumila Blatná ve věku 90 let.
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Z vystoupení žáků na vánoční besídce

foto Jaroslav Luner

Děti opět ve Sportovním kroužku bojovaly v desetiboji O perníkovou chaloupku v soutěži družstev. Paní Jarošová dětem z 1. a 2. ročníku zahrála krásné vánoční divadlo. Děti
z 3., 4. a 5. ročníku šly do lesa nakrmit lesní zvěř a ptactvo, při pěkném setkání s panem
hajným se dověděly zajímavosti ze zimního lesa.
V rámci projektu Zimní sporty, na kterém nyní pracují děti 4. a 5. ročníku, vyjedeme
zažít olympiádu na vlastní kůži na Olympijský festival na Výstaviště Brno.
7
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V lednu jsme s žáky 3., 4. a 5. ročníku absolvovali výchovně vzdělávací pořad Svět 3D
a virtuální realita. Děti v Tv a v družině vyrazily na boby a talíře, bruslení letos počasí
zatím nepřeje. Pokud nebudou i nadále vhodné podmínky, chystáme se na bruslení do
Řícmanic.
Na konci ledna proběhlo 1. úvodní setkání rodičů a předškoláků, další edukační skupiny
proběhnou od února do května.
2. lekce 22. února: Matematické představy a rozvoj myšlení.
3. lekce 22. března: Jazykové dovednosti a rozvoj sluchového a zrakového vnímání.
Zápis do 1. ročníku: 5. dubna od 14 : 00 do 18 : 00 hodin
4. lekce 24. května: Rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotorika.
Těšíme se na setkání s budoucími prvňáčky.

Jana Havelková

Sbor dobrovolných hasičů

Výroční valná hromada SDH
Dne 6. 1. se konala ve škole každoroční Výroční valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů. Zúčastnilo se jí 30 členů a 3 hosté. Mezi hosty byl i starosta OSH Blansko Mgr.
Milan Vykydal, který na závěr předal některým členům vyznamenání.
Podle evidence členské základny má sbor 59 členů, z toho 34 mužů, 7 žen, 14 mladých
hasičů a 4 dorostence (dorostenky). Výbor pracuje v 7 členném složení.
Ze zprávy o činnosti za rok 2017 vyplynulo, že hasiči se významně podíleli na všech
kulturních akcích, které v naší obci minulý rok proběhly. Kromě toho zajišťovali hladký
průběh velikonočního klapání, pálení čarodějnic, lampionového průvodu a Mikulášské
nadílky. Na podzim opravili hasičskou zbrojnici. Garáž dostala novou podlahu a výmalbu. Hasičskou pouť ve Křtinách provoněli hasiči z Bukoviny tradičním skvělým gulášem
a ke zdaru akce přispěli i pořadatelskou službou a účastí na přehlídce historické i soudobé hasičské techniky.

Nejmladší hasiči
Vlevo:
Vyhlášení výsledků
desetiboje

Pod vedením instruktorů Jiřího Hynšta a Miroslava Písaříka se slibně rozběhla příprava
nejmladších hasičů. Schůzky a tréninky se konaly každou neděli dopoledne. K většině
tréninků byla využívána travnatá plocha u školy, kde se hlavně trénovaly disciplíny jako
štafeta dvojic a štafeta 4x60m. Při nepříznivém počasí byly v klubovně procvičovány
topografické značky, vázání uzlů, technické prostředky a požární ochrana.

Dole:
Z pátečního
sportování družiny

foto na této straně Renata Ilkaničová
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Dne 8. 4. se mladí hasiči poprvé zúčastnili soutěže v uzlování v Šošůvce. Byla to jejich úplně první závodní zkušenost. Další příležitost k předvedení svých dovedností,
měly děti na hasičské pouti ve Křtinách konané 30. 4. K požárnímu zásahu přijeli
se speciálním hasičským vozítkem a hasili džberovou stříkačkou. Nakonec předvedli
ještě vázání uzlů. Dalších závodů se mladí hasiči zúčastnili 27. 5. Družstvo přípravky
vybojovalo ve své kategorii 5. místo, družstvo mladších žáků skončilo na 6. místě.
Tak jako každý rok, i loni uspořádali bukovinští hasiči tradiční soutěž mladých hasičů
Bukovinské štafetování – Memoriál Eugena Třísky. V soutěžích mladých nadějí požárního sportu se samozřejmě představili také nejmladší adepti tohoto sportu z Bukoviny.
V konkurenci 32 družstev obsadila Bukovina A 23 místo a Bukovina B 20 místo.
Mladí hasiči absolvovali také třídenní letní soustředění na hřišti u školy. V táborovém
režimu se sportovalo i dovádělo a děti zažily dvě noci pod stanem.
Na Dni Bukoviny předvedli mladí hasiči štafetu požárních dvojic a hašení hořícího domečku džberovými stříkačkami. 14. 10. byl uspořádán pro naše dvě družstva a jedno
družstvo z Olomučan trénink v závodu požární všestrannosti. S přípravou trati a jako
rozhodčí pomohli Miroslav Písařík, Jiří Hynšt starší i mladší, Martin Schild, Ladislav Kotulan, Igor Hlaváč a Nikola Křičková.
Kolektiv mladých hasičů včetně přípravky:
Svobodová Tereza
Pilař Matěj
Svoboda Petr
Mudra Petr
Svoboda Pavel
Mudra Pavel
Vojtěchovský Patrik
Zabadal David
Čermák Hynek
Malík Michael

Steklý Jakub
Steklá Valerie
Kotulan Michal
Třísková Kamila

Instruktoři: Hynšt Jiří, Písařík Miroslav.
Vedoucí kolektivu Blažík Pavel.

Sportovní kolektiv mužů

Ze zprávy o činnosti sportovního kolektivu mužů pro požární soutěže vyplývá, že se
loni podařilo znovu začít s tréninky. A dostavil se i výsledek: na okrskových závodech
v Rudici obsadilo družstvo Bukoviny pěkné 4. místo, když dosáhlo historicky nejlepšího času - 32 s.
Členové družstva mužů:
Z výstavky kreseb, kterou
pro hasiče připravili žáci ZŠ
Igor Hlaváč – strojník
pod vedením vychovatelky
Renaty Ilkaničové
Jakub Pilař – střed savice
Pavel Blažík – koš
Martin Schild – hadice B
Jiří Hymšt – rozdělovač
Pavel Buchta – pravý proud – velitel družstva
Jakub Boháček – levý proud
Zdeněk Opletal – rozdělovač, hadice B
10

Plán činnosti na letošní rok

V letošním roce plánují hasiči pokračovat v práci s kolektivem mladých hasičů, pokračovat bude i soutěžní družstvo mužů. Uspořádají další ročník soutěže Bukovinské štafetování - Memoriál Eugena Třísky, zajistí pořadatelskou službu na Hasičské pouti ve Křtinách.
Samozřejmostí je péče o svěřenou techniku a budovu. Spolupráce s Obecním úřadem
bude i letos pokračovat hlavně v pořádání kulturních akcí.

Vyznamenání

Na závěr starosta Okresního sdružení hasičů Blansko Mgr. Milan Vykydal předal SDH Bukovina a jednotlivým členům tato vyznamenání:
Medaile „Za zásluhy o výchovu“, kterou uděluje Výkonný výbor SH ČMS za dlouholetou práci v oblasti výchovy mladých hasičů:
br. Ondráček Jaroslav
Medaile „Za příkladnou práci“, kterou uděluje SH ČMS:
SDH Bukovina
Čestné uznání OSH:
br. Blažík František
br. Kotulan Ladislav st.
br. Malík Michal
br. Buchta Pavel
br. Malík Antonín
br. Pařil Stanislav
sestra Pařilová Marie
sestra Hynštová Miroslava
sestra Ondráčková Kateřina
br. Novák Tomáš
br. Ondráček Martin
br. Hlaváč Igor
Čestné uznání SDH:
sestra Tajovská Jiřina
br. Garaj Martin
Stužkou k medaili Za věrnost
- za 20. let členství:
br. Husár Vladimír

podle podkladů Ludmily Schildové
zpracoval Jaroslav Luner
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Novoroční přání starosty SDH Bukovina
Milí spoluobčané, dovolte mi Vám popřát mnoho zdraví, štěstí, lásky,
radosti, božího požehnání a mnoho úspěchů v novém roce 2018.
Zároveň chci poděkovat všem, kteří s námi spolupracují a pomáhají
při různých akcích, které pořádá naše sdružení. Také chci poděkovat
všem rodinným příslušníkům, kteří podporují naše členy při vykonávání činností našeho sdružení, ať je to práce s dětmi nebo příprava
na závody hasičského sportu a jiných činností. Bez této podpory bychom nemohli dělat tyto akce ani organizovat kulturní dění v obci.
Také přeji našemu družstvu mladých hasičů i mužskému sportovnímu kolektivu hodně
dobrých výsledků na závodech hasičského sportu.
Dovolte mi Vás pozvat na některé akce, které se budou konat v letošním roce:
3. 3. Ples v Kulturním domě Bukovinka 21. 7. Soutěž o nejlepší guláš
18. 8. Taneční zábava se skupinou Arcus
30. 4. Pálení čarodějnic
8. 9. Den Bukoviny
2. 6. Dětský den
za výbor ZO SDH Bukovina starosta Aleš Pokorný

Tříkrálová sbírka 2018
Letošní motto sbírky: „Pro ty, kteří nemají tolik štěstí.“
Pořadatel: Oblastní charita Blansko
Výběr v naší obci: 11 963 Kč
Celkový výběr sbírky: 2 106 080 Kč
Záměry letošní sbírky:
• Bezbariérová úprava humanitního centra Doubravice
• Nákup postelí do Azylových domů pro matky s dětmi a do noclehárny pro muže
• Podpora humanitární pomoci v okrese Blansko
Naši koledníci: Jindřich a Marian Kubicovi, Adéla a Eliška Dekanovy,
Adéla a Zuzana Luterovy
Dobrovolníci sbírky: Jaroslava Ondráčková, Jana Havelková.
Všem občanům i zúčastněným koledníkům děkujeme.
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Systém Plošného pokrytí sil a prostředků
V minulém Zpravodaji jsme v článku o dopravní nehodě v naší obci narazili na téma
plošného pokrytí sil a prostředků PO.
Pojďme si dnes o takovém systému (dále Systém pokrytí) povědět něco více. Celou
problematiku podáme samozřejmě poněkud zjednodušeně.
Prvním zárodkem vzniku takového systému je Usnesení vlády č. 646 z roku 1994, zákonná
úprava stávajícího systému nabyla účinnosti 1. 1. 2001 novelou zákona č. 237/2000 Sb.
o požární ochraně a vyhláškou 237/2001 Sb.
Samotná dokumentace má poté podobu nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky
pro plošné pokrytí, a který obsahuje všechny další dokumenty.
Tolik tedy k zákonům, a nyní více k tomu, co nám tento systém přináší:
Každé katastrální území každé obce v ČR je zařazeno do určitého stupně nebezpečí,
který se stanovuje na základě několika kritérií. Těmi základními jsou: počet trvale žijících obyvatel obce, místní vybrané zvláštnosti ve vztahu k počtu obyvatel (např. domovy důchodců, ubytovny, provozy se zvýšeným požárním nebezpečím) a počet zásahů
s účastí jednotek na daném území během jednoho roku - počítá se průměr za posledních pět let.
Obce jsou zařazeny do čtyř stupňů požárního nebezpečí, přičemž první tři stupně se
dělí ještě na A a B. Nejvyšší stupeň je I/A, kdy od vyhlášení poplachu obec musí být
dosažitelná dvěmi jednotkami do 7 minut a další jednotkou do 10 minut. V posledním
stupni IV postačí dosažitelnost obce jednou jednotkou do 20 minut a další jednotkou
do 25 minut.
Také jednotky zařazené do Systému pokrytí mají své členění, a to do šesti kategorií:
Jednotka kategorie I je jednotka Hasičského záchranného sboru kraje (HZS), tedy profesionální hasiči. Zřizuje je kraj, vyjíždí do 2 minut od vyhlášení poplachu a územní
působnost mají do cca 20 minut dojezdu od svého sídla. Těchto jednotek je v ČR 241.
Jednotka kategorie II je jednotka Sboru dobr. hasičů obce (JSDHo) s dobrovolnými
členy v režimu pracovní pohotovosti, ti tedy mají rozpis služeb a drží nepřetržitou pohotovost doma nebo na zbrojnici. Zřizuje je obec, kraj přispívá na jejich činnost, vyjíždí
do 5 minut a mají územní působnost do cca 10 minut dojezdu od svého sídla. V našem
okrese jsou takové jednotky dvě – JSDHo Velké Opatovice a Jedovnice. V ČR je jich 240.
Jednotka kategorie III je JSDHo s členy, kteří již nedrží nepřetržitou službu. Zřizuje ji obec,
jednotka vyjíždí do 10 minut a má stále územní působnost, s dojezdem do 10 minut
od svého sídla. Takových jednotek je v ČR 1 300, nejblíže nám je to Březina, Adamov,
Babice nad Svitavou, Senetářov, Račice...
13
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Jednotka kategorie IV je jednotka HZS podniku, tedy profesionální hasiči, kteří vyjíždí
do 2 minut, ale svoji působnost mají omezenou na podnik, který je i jejím zřizovatelem.
Takové jednotky dříve měla většina velkých podniků, ale téměř všechny části byly zrušeny. Nyní je jich asi 100. Z těch nyní fungujících lze uvést např. jednotky na letištích,
v elektrárnách nebo železnici.
Jednotka kategorie V je JSDHo s členy, kteří nedrží nepřetržitou službu. Její působnost
je omezena na území svého zřizovatele, tedy obec, vyjíždí do 10 minut a do této kategorie je zařazena i jednotka v naší obci. Jednotek této kategorie je v Systému pokrytí
nejvíce, v celé ČR zhruba 5 400.
Jednotka kategorie VI je jednotkou Sboru dobrovolných hasičů podniků. Svoji působnost mají v rámci vlastního podniku a z velké části vznikly na základě bývalých profesionálních sborů v podnicích. Vyjíždí do 10 minut. V ČR je jich cca 150.
Jak bylo uvedeno, jednotky kategorie IV-VI mají působnost jen na území svého zřizovatele. Ale v případě potřeby je Krajské operační a informační středisko (KOPIS) může
vyslat i na zásah mimo toto území.
Další nařízení potom např. stanovují, jaké vybavení má mít jednotka v dané kategorii
a mnoho dalších povinností a úkolů.
Naše obec je v Systému pokrytí zařazena do stupně nebezpečí II/B, a tedy má být
od vyhlášení poplachu dosažitelná jednou jednotkou do 10 minut a dalšími dvěma
jednotkami do 15 minut. Toto je zajištěno naší jednotkou, která by do těch 10 minut
měla vyjet, a dále jednotkami JSDHo Březina a Jedovnice, které k nám mají dojezdový
čas do daných 10 minut od svého sídla. Dále je pro naši obec předurčen k zásahu HZS
z Blanska, jsme na hranici jeho dojezdového času do 20 minut od svého sídla. (Pro
zajímavost, do Bukovinky již jezdí HZS z Vyškova, pro Blansko je za hranicí dojezdu.)
Tyto čtyři jednotky přijíždí v tzv. prvním stupni poplachu a měly by zvládnout naprostou většinu zásahů.
Ve druhém stupni poplachu, který se zpravidla vyhlašuje při ohrožení více jak 100 osob,
při zásazích ve složitých objektech apod., jsou pro naši obec předurčeny jednotky JSDHo
Račice, Kanice, Ochoz u Brna, Řícmanice, Babice n/S a HZS Pozořice.
Ve třetím stupni poplachu při ohrožení do 1000 osob, rozsáhlých požárech v chovech
hospodářských zvířat atd. jsou v Systému pokrytí pro naši obec zařazeny jednotky
JSDHo Drnovice, Ruprechtov, Senetářov, Adamov a druhé družstvo HZS Pozořice.
Jistě jste slyšeli i o Zvláštním stupni poplachu, vyhlašovaném např. při rozsáhlých lesních
požárech, ohrožení mnoha osob, složitém a dlouhém zásahu a kde jsou potom zařazeny i další jednotky povolávané dle zvláštních rozpisů. To také například na stanice HZS
nastupují určené JSDHo, které nahrazují vyjeté profesionální hasiče a zajišťují požární
bezpečnost na daném území. O vyhlášení tohoto stupně poplachu je vždy informován
hejtman kraje, starosta obce s rozšířenou působností (pro nás Blansko) a řídící důstojník
Generálního ředitelství HZS.
14

Dále jsou v Systému pokrytí pro každou obec předurčeny jednotky pro zvláštní typy zásahů. Nejvíce typické jsou dopravní nehody, pro které je pro naši obec zařazena JSDHo
Jedovnice, a v okolí jsou to ještě jednotky Babice n/S a Adamov. Stejné jednotky díky
svému výcviku v první pomoci zajišťují v případě potřeby i výjezd s automatizovaným
defibrilátorem (AED), protože mohou mít dojezdový čas kratší jako Rychlá záchranná
služba.
Další jednotky jsou předurčeny pro Civilní ochranu obyvatelstva a typicky nacvičují např.
stavby protipovodňové ochrany, nebo jste je mohli vidět při nedávném zásahu u hromadné nehody na D1 kde zajistily teplý stan, čaj a potraviny pro osádky havarovaných
vozidel. V okolí je takovou jednotkou JSDHo Olomučany.
Jednotka JSDHo Rudice je potom předurčena jako týlové zázemí pro činnost Speleologické záchranné služby při zásazích v podzemí Moravského krasu.
Kdy a kam bude jaká jednotka ze Systému pokrytí povolána, rozhoduje výhradně řídící
důstojník na KOPIS.
I když jsme v tomto článku zdaleka nemohli obsáhnout celou problematiku a popsat
vše, lze i z tohoto poznat, že Systém plošného pokrytí sil a prostředků je součástí velice propracovaného soukolí, uváděného do činnosti při jakékoliv mimořádné události.
Je v něm myšleno téměř na vše, a je jen naším přáním aby byl pro naši obec aktivován
v co nejméně případech.
foto Jaroslav Luner

Jaroslav Ondráček, velitel JSDHo Bukovina
s využitím www.hasiči-vzdelavani.cz

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce při školení. Zleva: Jiří Hynšt, Martin Garaj, Ladislav Kotulan, Pavel Blažík, Pavel Buchta, Bořivoj Fiala, Jaroslav Ondráček, Miroslav Písařík, Zdeněk Opletal a Antonín Zelinka ml. Omluveni byli členové jednotky Martin Hynšt a Martin Ondráček. Pavel Blažík sice není člen jednotky, ale zůčastnil se
z titulu starosty obce, který zodpovídá za její požární bezpečnost.
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Ohlédnutí za kulturními a společenskými událostmi

Lampionový průvod a uspávání broučků
V pátek 10. 11. vyrazil i letos lampionový průvod dětí i dospělých z tak zvaného bečkodromu k dolnímu dětskému hřišti „Na rybníčku“. Zde si děti u ohně zazpívaly za doprovodu kytary paní Jany Havelkové a symbolicky uložily papírové broučky k zimnímu
spánku. V chladném podzimním počasí všechny zahřála zapálená vatra a došlo i na opékání špekáčků.

text a foto na dvoustraně Jaroslav Luner
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Ochutnávka Svatomartinských vín
Každý jistě ví, že první vína nového ročníku se pijí na svatého Matina, a proto jsou označována jako Svatomartinská. Zrála pouhých několik týdnů, avšak mají svůj osobitý charakter
a jejich obliba u nás neustále roste. Tradice velí poprvé otevřít Svatomartinské víno nejdříve 11. 11. v 11 hodin. V poslední době se v tento den odehrává po celé republice velké množství akcí spojených s popíjením mladého vína i pojídáním martinské husy. Také
v naší obci letos proběhla z iniciativy starosty Pavla Blažíka ochutnávka Svatomartinských
vín, které dodalo vinařství Miroslav Habřina, Bořetice. Slané pečivo k zakousnutí napekly
ženy ze „Sluníčka“, husu na ochutnávku upekla Ivana Pařízková. Škoda, že pro nepřízeň
počasí bylo nutno celou akci přenést pod střechu hasičky. I tak se gurmánská akce povedla a určitě stojí za to ji příští rok zopakovat.

Nejmladší účastník akce.
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Rozsvícení vánočního stromu

Víte že...

Bez rozsvíceného vánočního stromu vztyčeného před sochou svatého Václava si
advent v naší obci už ani neumíme představit. Krásná tradice jeho slavnostního
rozsvícení v den začátku adventu pokračovala i letos, kdy tento den připadl na
neděli 3. 12. Vánoční náladu navodili zpěvem žáci místní školy a ženy z bývalého
Sluníčka. Jestliže v mrazivém podvečeru
zahřál duši zpěv, tělo pookřálo po punči
a svařeném víně. K zakousnutí bylo i výborné vánoční cukroví napečené obětavými ženami.

Nejčastěji se uvádí, že zvyk zdobit stromky pochází z měst na území dnešního Německa, kde se rozšířil během 16. století. Původně býval ozdoben jen jablky, ořechy a jinými potravinami. Tradice zdobení vánočního stromku je však ještě starší.
Podle některých zdrojů zvyk zdobit stromky přenesli do Německa tamní obchodníci z Lotyšské metropole Rigy, kde ozdobený stromek stál již v roce 1510. Tehdy
prý bratrstvo obchodníků chtělo vzkvétajícímu hanzovnímu městu darovat strom
k zimnímu slunovratu. Stojící jedle měla být na náměstí spálena, aby se z města
zapudilo zlo. Jedle však byla velká a kupci se obávali, aby plameny neohrozily okolní domy. Radili se, jak situaci vyřešit a místní děti mezitím ozdobily strom slámou
a jablky. Obyvatelům se nazdobený strom zalíbil a zrodila se každoroční tradice.
Tamní kronika bratrstva se dokonce vysloveně zmiňuje o osvětleném stromu.
Tato pěkná legenda je trnem v oku Estoncům, protože na vznik tradice si činí nárok jejich hlavní město Tallin, kde údajně stál stromek ještě o 69 let dříve, a to již
v roce 1441.
Ať už stál první ozdobený strom kdekoli, nevztahoval se ke křesťanským vánocům.
Kupci převzali dávný pohanský obyčej vztahovaný k zimnímu slunovratu,
ve kterém bylo uctíváno
životadárné slunce a bo-

Příprava vánoční jedličky
Krátce po slavnostním rozsvícení vánočního stromu
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hové Keltů či Germánů. Katolická církev zdobení stromů původně tvrdě pronásledovala právě proto, že se jednalo o pohanský zvyk. S vánočním stromečkem se smířila
až na konci 16. století, kdy se církevní hodnostáři rozhodli proměnit tento zvyk na
církevní symbol. Jeho věčně zelené větve měly symbolizovat věčný život přislíbený věřícím Kristem a zároveň připomínat rajský strom Adama a Evy, kteří slaví svůj
svátek o Štědrém dnu. Vánoční stromky se začaly objevovat v kostelech a staly se
ozdobou oltářů.
K vánočnímu stromu se vztahuje i tato dávná křesťanská legenda ze 6. století: Šiřitel
křesťanství irský opat Kolumbán byl tehdy vyslán do Burgunska, aby zdejšímu obyvatelstvu přiblížil svátek Kristova narození. 24. prosince zapálil pochodně ve tvaru kříže
na starobylém jehličnanu, který místní lidé uctívali o zimním slunovratu. Zář ohně přilákala zástupy lidí, k nimž pak Kolumbán pronesl kázání o narození Ježíška v dalekém
městě Betlémě.
Na území České republiky byl poprvé postaven vánoční stromek až v roce 1812 na
libeňském zámečku Šilboch. Pro své přátele jej tam postavil tehdejší ředitel Stavovského divadla a majitel zámečku Jan Karel Liebich. Nový zvyk se však u nás rozšiřoval
jen velmi pozvolna. V bohatých pražských měšťanských domech se začal prosazovat
až ve 40. letech 19. století. Do venkovských stavení pronikal ještě mnohem pomaleji.
Až do první světové války byla v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková
nebo jedlová větev. Prvním městem, kde se před vánocemi objevil velký strom, bylo
Brno. „Strom republiky“ byl vztyčen na Náměstí svobody v roce 1924 z iniciativy
spisovatele Rudolfa Těsnohlídka a byla pod ním uspořádána sbírka na pomoc všem
opuštěným dětem. K tomuto činu spisovatele pohnula událost, která jej hluboce zasáhla: V zimě roku 1919, nalezl se svými přáteli v bílovickém lese prochladlé opuštěné děvčátko.
Dnes jsou na našem území vztyčovány vánoční stromy snad ve všech městech, městysech i mnoha obcích. Mnohde jsou zdobeny rovněž živě rostoucí stromy. Je dobře,
že naše obec není žádnou výjimkou.
text a foto Jaroslav Luner

Přivítání nového roku 2018

Rok 2018 jsme přivítali tradičně novoročním přípitkem
u ohně a ohňostrojem. Přejeme všem občanům Bukoviny
aby do tohoto roku vykročili
tou správnou nohou a v novém roce ať jim nic nechybí.
foto Jaroslav Luner

Mikulášská nadílka

Tak jako každý rok, i letos obešel naši obec Mikuláš,
anděl a čerti. Tak jako každý rok i letos se ukázalo, že
všechny děti byly jakžtakž hodné a tím pádem obdarováníhodné. Tak jako každý rok byli čerti zklamaní
a odešli s prázdnými pytli, bez nehodných dítek.
Tak jako každý rok si budou muset počkat napřesrok...
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3. ročník turnaje v bowlingu

Poděkování

Rok se s rokem sešel a je za námi již III. ročník lednového bowlingového turnaje v Blansku. Putovní pohár obce Bukovina má své nové držitele (na snímku níže), rozdány
byly i všechny další ceny. Nám, kteří jsme na žádnou z nich nedosáhli, bylo útěchou,
že jsme si také dobře zahráli, popili a dobře se bavili. Uživaly si také děti, které měly
k dispozici svou dráhu a dospělí se jim do hry moc nemotali. Po sportovním výkonu
přišla také k duhu dobrá večeře. Sportovně společenská akce se zkrátka opět vydařila.
Tak zase za rok.
text a foto Jaroslav Luner

Žádnou z kulturních akcí, které v naší obci proběhly, by nebylo možné uspořádat bez
dobrovolníků z řad obyvatel. Každá z těchto akcí si vyžádala nejen spoustu invence
a organizačních schopností pořadatelů, ale také velkou porci práce dobrovolníků,
kteří přiložili ruku k dílu při její přípravě. To platí dvojnásob u tak velké celodenní
akce, jakou je „Den Bukoviny“. Tým organizátorů a pomocníků, pod vedením duše
celé akce Aleše Pokorného, odvedl i letos skvělou práci. V minulém čísle jsme akci věnovali podrobnou reportáž, ve které však už bohužel nezbylo místo na připomenutí
práce dobrovolníků, kteří se také velmi zasloužili o zdárný průběh celé akce. V malé
fotografické reportáži se dnes proto blíže podíváme na „den před“. Tradiční skvělé
tvarohové koláčky i letos s láskou upekly aktivní bukovinské ženy. „Babinec“ se letos
konal v Zasedací místnosti Obecního úřadu. Přípravy na hřišti u školy si zase vzala
na starost mužská část dobrovolníků.

„Babinec“ v Zasedací místnosti Obecního úřadu

Aleš Pokorný a Pavel Tamal ladí program

Vítězné družstvo ve složení: zleva Patrik Hrabal,
Martina Čermáková a Aleš Tříska. Chybí členové
družstva Zbyněk Mrňa a Martina Iršová.

Žijeme v době všudypřítomných reklam

Příprava praktických skládacích lavic a stolů

Doufejme, že všem, kteří pomáhali při realizaci akcí, které se dosud podařilo v obci
uspořádat, vydrží elán i do dalších let. Třeba se k nim přidají další občané, kteří si uvědomí, že bez pracovitých a ochotných lidí by v naší vesnici takříkajíc „chcípl pes“. Proto
děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří pomohli s přípravou minulých akcí a předem
také těm, kteří přijdou pomoci letos.
děkují organizátoři akcí, foto Jaroslav Luner

22

23

Zpravodaj obce Bukovina 1 /2018

Znáte okolí Bukoviny?

Černov
V minulých číslech Zpravodaje jsme již dvakrát
nahlédli do krásného Rakoveckého údolí. Dnešní
zastavení v tomto údolí bude na Černově, výrazném kopci, tyčícím se nad tímto údolím. Jedná
se o snad nejvýznamnější místní lokalitu. Na vrcholu tohoto kopce stávalo rozsáhlé opevněné
hradiště, nejstarší sídelní opevnění na celé Moravě, jehož pozůstatky jsou dodnes nepřehlédnutelné.
Hradiště má přibližně oválný půdorys. Jeho delší osa měří zhruba 400 metrů, maximální šířka je pak 230 metrů. Mělo čtyřnásobné
opevnění, jehož pozůstatky v podobě valů a příkopů jsou v terénu zřetelně vidět. Předsunutý val s příkopem chránil tak zvané předhradí, oválná centrální část o rozměrech
225 x 130 metrů byla chráněna soustavou tří valů a příkopů.
Poprvé popsal toto místo a povrchové nálezy již na konci 19. století Florian Koudelka
z Vyškova. Nedlouho po něm se na Černov zaměřil archeolog Jan Knies, který lokalitu
popsal podrobněji. Další archeolog Inocenc Ladislav Červinka ve své zprávě z 30. let
minulého století uvádí, že zde místní lidé objevili železné ostruhy, nože, meče a prý také
bronzový meč, který byl odevzdán tehdejšímu majiteli panství Račice. V druhé polovině
30. let zde provedl sondážní ohledání Josef Skutil a získal při tom materiál jak z keltské
laténské, tak ze slovanské hradištní doby. Další sondáže zde provedl na začátku 50. let
profesor Masarykovy univerzity v Brně Emanuel Šimek se svými studenty. Na základě
svých nálezů označil hradiště za oppidum, tedy keltské opevněné sídliště. Systematický
archeologický výzkum zde byl proveden až koncem 80. let minulého století pod vedením
známého archeologa Miloše Čižmáře. Tento výzkum jednoznačně potvrdil, že jde o ještě
starší opevnění, než se do té doby soudilo - z raně laténské doby z přelomu 5. a 4. století
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před naším letopočtem, tedy z doby, kdy
první Keltové na Moravu teprve přicházeli. Důvodem proč zde toto rané hradiště
vyrostlo mohla být i proslulá „Jantarová
stezka“, obchodní tepna vedoucí přes
Moravu, která spojovala starověkou Itálii s Baltem. Po ní proudily na jih hlavně
šperky z různých materiálů - oblíbený byl
zvláště jantar, v jehož opracování Keltové
vynikali. Opačným směrem zase putovalo
hlavně víno, exotické umělecké předměty
a mnoho dalšího.
Systematickým průzkumem bylo rovněž zjištěno, že hradiště zaniklo násilně. Dokazují to
hlavně nálezy zbytků po požáru hradby. Mnozí odborníci se domnívají, že k tomu došlo
v polovině 4. století před n. l., kdy Moravu osídlovala druhá keltská vlna. Podle této teorie mohl hradiště dobýt tehdy příchozí kmen Bójů, který naši zemi ovládl a podle nějž
byla později pojmenována: Boiohaemum.
Černov ale ožil ještě jednou, zhruba o dvanáct století později. To už ovšem vláda Keltů

Vysoký vnitřní val s příkopem, nahoře a dole zbytky vnitřního opevnění, na předchozí straně kopec Černov
z ptačí perspektivy.
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na našem území dávno skončila nejprve příchodem Germánů a pak Slovanů. A právě Slované vybudovali své hradiště
na Černově, přímo na troskách bývalého keltského opevněného sídla. Svědčí o tom nálezy datované do 8. století našeho letopočtu, podle kterých patřil „nový“ Černov k nejstarším opevněním předvelkomoravského období.

Svatyně na skále Beran

Pozvánky na kulturní a společenské akce

SDH Bukovina společně s obcí Bukovina
Vás zvou na

c

Spolecenský ples
sobota 3. března 2018

Kulturní dům Bukovinka
„Svatyně“ na skále Beran.

Zdá se, že s dávným osídlením Černova by mohla souviset ještě jedna zajímavá lokalita,
kterou objevil profesor Černý na vrcholu nedaleké skály s názvem Beran. Na této nápadné skále, tyčící se nad Rakoveckým údolím asi 3 km východním směrem od Černova,
nemůžete přehlédnout výrazné pozůstatky jakéhosi opevnění. Profesor Černý soudil,
že tato stavba byla příliš drobná na to, aby sloužila jako opevněné obranné stanoviště.
Vyslovil domněnku, že vrchol skály sloužil našim předkům jako kultovní místo. Blízkost
tohoto mystického místa s bývalým keltským sídlem na Černově přímo vybízí k hypotéze
o souvislosti obou těchto starověkých staveb. Kdo ví...

SDH Bukovina ve spolupráci s obcí Bukovina
Vás zvou na

PÁLENÍ
ČARODEJNIC

pondělí 30. dubna 2018
ŠPEKÁČEK A LIMO
PRO DĚTI ZDARNA

ÚKOLY, HRY, ČARODĚJNÉ ZAŘÍKÁVÁNÍ,
OBČERSTVENÍ, OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ

text, foto a mapka Jaroslav Luner
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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: Pavel Blažík - 724 187 392, starosta@obecbukovina.cz
Místostarosta: Petr Malík - 725 818 070
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.

únor 2018
do tisku připravil Jaroslav Luner
fotografie na obálce Martin Hečko a Jaroslav Luner

