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30. 4. Pálení čarodějnic

Kulturní a společenské akce v obci
16. 4. Ukliďme si Bukovinu

foto Jaroslav Luner

Záslužnou akci zorganizovali: Mateřské centrum Sluníčko, Sbor dobrovolných hasičů a
Obec Bukovina. Dospělí společně s dětmi obešli vesnici a zbavili ji všech nežádoucích
odpadků. Akce měla dopad nejen na vylepšení vzhledu vesnice, ale také na výchovu
zúčastněných dětí. Odměnou za námahu všech zúčastněných bylo občerstvení připravené v hasičce. Děti si navíc užily oblíbeného opékání špekáčků.
foto Pavel Blažík

Sbor dobrovolných
hasičů, Mateřské
centrum Sluníčko
a Obec Bukovina
zorganizovali
již
tradiční pálení čarodějnic. Před prostorami
Sluníčka
proběhly poslední
úpravy čarodějnice určené k pálení.
Zatímco děti dobarvovaly papírovou Ježibabu, slétaly se
na sraz další čarodějnice, mezi nimi i několik čarodějů. Pak už nic nebránilo čarodějnému okružnímu průletu obcí s cílem na
bečkodromu. Zde proběhla soutěž o nejlepší masku a další čarodějnické úkoly a hry. Za
zmínku stojí hlavně nácvik „šoupání“ ježibaby
do pece, míchání čarodějnických lektvarů, či
manipulace s ropuchami, štíry a hady v čarodějnickém láku. Působivým rejem čarodějnic kolem hořící vatry slet čarodějnic vyvrcholil. Čarodějnice a čarodějové z řad dětí,
kteří zvládli všechny nástrahy čarodějnických her a úkolů dostali za odměnu limonádu a špekáček na opečení. Ke spokojenosti
dospělých i dětí přispěl i občerstvovací
stánek. Velký dík za
vydařenou akci patří hlavní čarodějnici
a duši celé akce Mirce Hynštové i všem
ostatním organizátorům a zúčastněným maskám.

foto na této straně Jaroslav Luner
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7. 5. Osvobození Bukoviny

21. 5. Cyklobraní s manželi Ducháčkovými

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí Bukovina a agenturou pro podporu
společnosti Apropolis uspořádali slavnost připomínající výročí osvobození Bukoviny.
Před sochou svatého Václava ji zahájila mše svatá za padlé občany v obou světových
válkách, kterou celebroval R. D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný.
Slavnosti se zúčastnili jako hosté také dva představitelé veřejného a politického života:
Pan Attillio Cavallini, víceprezident AICCRE Lombardie (Italská asociace radnic a regionů Evropy) a pan Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko a zastupitel města Blanska.
Druhý jmenovaný ve svém krátkém projevu všechny přítomné informoval, že naši vlast
osvobodila sovětská Rudá armáda za přispění českých vojáků pod vedením generála
Svobody. Byl toho názoru, že si to dnes již uvědomuje jen jeho strana. V duchu propagandy z komunistické éry zcela pominul fakt, že část našeho území osvobodila americká armáda. Zdá se až neuvěřitelné, že ještě dnes je možné slyšet projev podobného
ražení. Škoda, že se slavnosti nezúčastnili také zástupci jiných politických stran.
Následně hasiči položili slavnostně věnec k soše svatého Václava jako vzpomínku na
padlé občany Bukoviny v I. a II. světové válce. Přítomní občané pak přidali květy, které
přivezl a přítomným rozdal pan Čížek ze spolupořádající agentury Apropolis.
Žáci Základní školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Jany Havelkové vystoupili s pěkným pásmem písní, recitací a hudebních vystoupení. Sklidili zasloužený potlesk přítomných diváků.
Vyvrcholením odpoledne pak bylo zasazení lípy u křížku na cestě k hájence. Symbolického aktu se zúčastnila početná skupina občanů včetně obou hostů. K slavnostní
náladě přispěli opět žáci Základní školy Bukovina svým zpěvem.
Po celou dobu akce byly na Obecním úřadě vystaveny obecní kroniky a fotografie Jaroslava Lunera věnované přírodním krásám blízkého okolí Bukoviny s názvem „Bukovinský les“.
Naplno probuzené jaro nabídlo v tento den krásné slunečné počasí a tak není divu,
že byl mezi občany Bukoviny o akci zájem. Před hasičkou mohli svlažit vyprahlé hrdlo,
posilnit se pečeným seletem či borščem a popovídat se sousedy.

Na sraz malých i velkých
cyklistů před hasičskou
zbrojnicí se dostavil
menší počet účastníků
než se očekávalo. I přes
to si všichni přítomní
krásné, takřka letní odpoledne užili. Všechno
začalo kontrolou technického stavu kol a cyklistického vybavení. Následovalo krátké poučení o tom, jak se správně starat o kolo
a co s sebou vozit na cyklotoulky. Všechny
děti i dospělí si pak vyzkoušeli zručnost
a techniku jízdy slalomem mezi kužely. Po
projetí slalomu se větší děti a dospělí vydali
do lesa mezi Bukovinou a Jedovnicemi, kde
si projeli kus nové single trailové trati „Moravský kras“. Po návratu si cyklisté pochvalovali perfektní poježdění. Za svou námahu
dostaly děti limonádu na doplnění tekutin,
balíček sladkostí a špekáček, který si opekly na ohni. Na dospělé čekalo ve výčepu
hasičské zbrojnice vychlazené pivo, které
přišlo po sportovním výkonu v parném odpoledni velmi vhod. Velký dík manželům
Ducháčkovým, bukovinskému SDH i Obecnímu úřadu za perfektní organizaci.
foto na této dvoustraně Jaroslav Luner

5. 6. Pohádkový dětský den
Všechno začalo zápisem
dětí, které se chtěly zúčastnit zábavného putování za pohádkovým drakem.
Většina dětí přinesla také
výkres do soutěže o nejlepší obrázek pohádkové postavy. Krásné slunečné počasí
akci přálo.
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Prvním úkolem pohádkového putování
obcí bylo překonat pomyslnou propast
pomocí dvou napnutých lan a zdolat překážkovou hasičskou dráhu – podlezení laťky, překonání překážky a kladiny, zapojení
hadic do hydrantového nástavce a jejich
rozmotání.
U rybníčku, na jehož hladině plaval pohádkový zámek na ně již čekala princezna
Zlatovláska, které se při procházce přetrhl
náhrdelník a poztrácela korálky. Děti měly
za úkol pomoci Jiříkovi najít a sesbírat korálky v trávě. Druhým úkolem bylo pokusit
se Zlatovlásce zaplést cop. Za odměnu dostaly děti lísteček s částí nápovědy o tom
jak se dostat k pohádkovému dračímu pokladu a mohly se vydat na další cestu.
Na druhém zastavení u hasičské zbrojnice
čekala na soutěžící skupina tří čertů. Děti
musely postavit z polínek malou vatru, pomocí zrcátka posvítit na peříčko v trávě a nakonec předvést, jak by utekly čertům, kteří
je dali do pytle. S dalším lístečkem se pak
vydaly k dalším pohádkovým postavám.
Před obchodem míchaly čarodějnice své
lektvary a připravovaly pro soutěžící záludné hádanky. Pro získání dalšího lístečku bylo
třeba správně odpovědět na jednu z čarodějnických hádanek, a také poznat bylinky
podle vůně.
V malém rybníčku před školou plavalo hejno polystyrénových rybek a čekalo na rybáře, kteří je vyloví na udici. Úkol to nebyl
vůbec jednoduchý, ale nakonec se s ním
soutěžící pod dohledem rodičů a dvou
pohádkových vodnic poprali a získali další
soutěžní lísteček.
Poslední úkoly čekaly na účastníky pohádkového odpoledne v cíli cesty na hřišti u školy. Museli zde prokázat rytířské dovednosti.
V plné jízdě na koni museli soutěžící nabrat
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na dřevěný rytířský bodec tři kroužky zavěšené na laně. Naštěstí se dřevěný kůň na
dvou kolech poháněný lidskou silou moc
neplašil, a tak se nakonec podařilo splnit
úkol všem adeptům rytířského řemesla.
Teprve pak se děti dověděly, že pro získání
pokladu je třeba utnout obě hlavy drakovi,
který jej hlídá. Naštěstí byl drak jen z papíru, ale ani tak to nebylo snadné. Dosáhnout
dřevěným mečem až k jedné ze dvou hlav
bylo zvlášť pro menší děti těžké. Nakonec
však děti draka udolaly a z břicha mu vyndaly truhlu s pokladem.
Prozíravý drak však truhlu zamknul na dva
zámky a klíče schoval někde v okolí. I tuto
poslední překážku se však podařilo zdolat
a sladký poklad mohl být dětmi konečně
vypleněn.
Nakonec došlo na vyhodnocení obrázků pohádkových postav. Tady čekala na soutěžící
odměna v podobě výtvarných pomůcek..
V pozdním odpoledni došlo i na dospělé,
kteří si také mohli vyzkoušet některé z rytířských disciplín. Spoustu legrace si přítomní
užili i na velkých dřevěných lyžích pro čtyři
osoby během překonávání vytyčené trasy
na čas. Z reproduktorů ozvučovací aparatury
SDH se linula příjemná hudba i pěkné písně,
a tak není divu, že nakonec došlo i na tanec.
Parné počasí přispělo ke zvýšené konzumaci
osvěžujících nápojů připravených v občerstvovně „U Soptíka“, které zase měly blahodárný vliv na dobrou pohodu dospělých
účastníků akce.
O dospělé ale na této akci tolik nešlo. Nejdůležitější bylo, že se podařilo připravit příjemné odpoledne pro děti a to se povedlo
na výbornou. Na uspořádání této akce se
podíleli: Sbor dobrovolných hasičů, obec
Bukovina a ženy ze Sluníčka.
foto na této dvoustraně Jaroslav Luner
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Na závěr velký dík všem, kdo přiložili ruku k dílu. Jmenovitě:

Mirka Hynštová, královna, autorka scénáře, motor celé akce a její hlavní organizátor, spolutvůrce pohádkového draka.

Zdeněk Opletal, tvůrce pohádkového zámku a lyží pro provoz v písku, neúnavný organizátor.
Jiří Hynšt, výrobce dřevěného koně pro rytíře a spolutvůrce pohádkového draka, neúnavný organizátor.

Pavel Blažík, moderátor, obsluha ozvučení
Zuzana Pokorná, chystání akce, vedoucí osvěžovny
Jarek Ondráček, chystání akce, pomoc v osvěžovně
Lucka Pařízková, obsluha v osvěžovně

Pohádkové bytosti:
Katka Ondráčková, Zlatovláska u zámku
Jiří Hynšt mladší, Jiřík u zámku
Ondra Čermák, čert
Jindřich Kubica, čert
Eliška Kubicová, čertice
Helena Hynštová, čarodějnice, chystání akce
Ivana Pařízková, čarodějnice, chystání akce
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Hana Kubicová, vodnice
Marie Hlaváčová, vodnice
Pavel Buchta, dohled na hřišti, pohon koně
Igor Hlaváč, dohled na hřišti, pohon koně
Stanislav Pařil, dohled na hřišti, pohon koně
Martin Ondráček, dohled na hřišti, pohon koně

25. 6. Memoriál Eugena Třísky - Bukovinské štafetování
Na hřišti u školy se konal další ročník soutěže kolektivů mladých
hasičů. Tato soutěž je zařazena do seriálu Okresní ligy mládeže,
kterou pořádá Okresní odborná rada mládeže. Mládežnická družstva soupeřila ve štafetách na 4x 60 metrů a ve štafetě požárních
dvojic. Soutěže se zúčastnila družstva z Březiny, Jabloňan, Skalice
nad Svitavou, Senetářova, Horního Poříčí, Olomučan a Habrůvky.
Je potěšitelné, že se v Bukovině znovu podařilo sestavit družstvo
nejmladších adeptů tohoto sportu. K závodu
nastoupili tito borci (na snímku zleva): Patrik Vojtěchovský, Pavel Mudra, Petr Mudra,
Matěj Pilař a David Zabadal. Na závodech
byli poprvé, zatím mimo soutěž. Snad o nich
ještě v budoucnu uslyšíme...
Pořadatelé z SDH Bukovina připravili výDružstvo Bukoviny
bornou trať za použití časomíry a překážek
pronajatých od OSH Blansko. Závodníci se
museli potýkat nejen s nástrahami trati, ale
také se žhavým sluncem, které vyhnalo rtuť
teploměru vysoko nad 30 stupňů ve stínu.
V kategorii starších vyhrály Jabloňany závod na 4x60 m, Březina zase štafetu dvojic. O celkovém vítězi rozhodlo pravidlo, že
přednost má kategorie 4x60 metrů. Z celBukovinští borci Petr Mudra a Matěj Pilař
kového vítězství se tedy radovalo družstvo
Jabloňan. Na druhém místě skončilo družstvo Březiny a na třetím družstvo Senetářova. Pořadí na dalších místech: Skalice, Březina B, Jabloňany B, Habrůvka.
V kategorii mladších bylo pořadí od prvního
do desátého místa následující: Senetářov A,
Březina A, Horní Poříčí A, Březina B, JabloVítězné družstvo z Jabloňan
ňany, Horní Poříčí B, Skalice A, Senetářov B,
foto na této dvoustraně Jaroslav Luner
Skalice B a Olomučany.
Nezbývá než poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě a zajištění průběhu závodů.
Vše výborně klapalo a věřím, že i účastníci závodů byli s organizací spokojeni. Doufejme, že tradice zůstane zachována a v příštím roce v naší obci mladé závodníky opět
přivítáme. Snad do tohoto závodu úspěšně zasáhnou i nové naděje z Bukoviny.
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1. 7. Rocková letní noc
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal tradiční rockovou letní noc. Skupina Exploze z
Rudice s repertoárem plným známých hitů hrála výborně a tak se hřiště brzy zaplnilo
tanečníky. Vlahá letní noc akci přála, občerstvení „U Soptíka“ fungovalo skvěle, takže
výborná nálada vydržela až do brzkých ranních hodin.

5. 7. Zájezd do Hlíny
Obecní úřad uspořádal zájezd, jehož hlavním cílem byla návštěva přírodního divadla v
obci Hlína u Ivančic, kde pořádá svá představení místní Divadelní spolek při Sboru dobrovolných hasičů. Tento spolek má dlouholetou tradici a těší se stále větší popularitě.
Na programu byl pohádkový muzikál Mrazík.
O zájezd byl mezi občany naší obce tak velký zájem, že kapacita autobusu nestačila.
Proto se někteří zájemci dopravili na představení po vlastní ose. Po cestě za divadlem
jsme se zastavili na prohlídku zámku v Rosicích. Za svou dnešní podobu vděčí rodu Žerotínů, kteří v 16. století dokončili proměnu původního gotického hradu na renesanční
zámek. V komunistické éře zámek bohužel dlouhá léta chátral. Teprve od roku 1989
prochází postupnou rekonstrukcí. Dnes je již téměř celý pěkně opraven a jeho prohlídka stojí za to.

Po obědě v neslovické hospodě jsme
se již vydali do přírodního divadla v
Hlíně. Přestože byl parný letní den,
proběhl náš vstup do areálu tak, jak se
na mrazivou pohádku patří: v zimním
oblečení a na lyžích.
Samotné představení předčilo všechna očekávání. Kdo si myslel, že ho na
Mrazíkovi už nemůže nic překvapit,
byl vyveden z omylu. Neotřelé zpracování známého tématu bylo plné režijních nápadů, vtipných dialogů, nadhledu i nečekaných rekvizit. Když k
tomu připočteme velmi dobré herecké výkony i zpěv, scénu v příjemném
lesním prostředí a atmosféru, kterou
vytvořilo více než 600 nadšených
diváků, je jasné, že se jednalo o mimořádný kulturní zážitek.
Před odjezdem z obce Hlína mohli
ještě zájemci vyšplhat na Rozhlednu
Vladimíra Menšíka. Je vysoká asi 22
metrů a z její plošiny je možné se pokochat pohledem třeba na Pavlovské
vrchy nebo na chladící věže jaderné
elektrárny Dukovany.
Za den plný zážitků se sluší poděkovat
paní Ivaně Pařízkové i všem ostatním,
kteří se na perfektní organizaci pohodového výletu podíleli.

foto na této dvoustraně Jaroslav Luner
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12. 8. Rocková noc se skupinou Arcus

20. 8. Posezení u cimbálové muziky

Druhá letošní rocková noc v režii Sboru dobrovolných hasičů proběhla za chladnějšího počasí. Přesto se sešlo kolem 80 návštěvníků a nálada byla opět výborná. Skupina
Arcus hrála jeden známý hit za druhým, a tak se zábava pěkně rozběhla. Chladné
počasí nutilo k zahřívání organismu tancem, případně teplými nápoji u Soptíka. Tanečníci i kapela vydrželi až do pozdních nočních hodin.

Další letní akcí, která proběhla na hřišti
u školy, bylo posezení s cimbálovou muzikou. Příjemné letní počasí akci přálo,
a tak se v sobotní podvečer sešlo dost
návštěvníků. Muzikanti a zpěváci ze Slováckého krúžku v Brně se činili, dobré
víno příjemně stoupalo do hlavy, nálada
byla výborná. Určitě k ní přispělo i skvěle
chutnající maso ze selátka, které se točilo
na rožni v péči pánů Herzoga a Ducháčka.
U dobrého jídla a pití, za zpěvu a tance
večer příjemně plynul...

foto na této dvoustraně Jaroslav Luner
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4. 9. Sportovní odpoledne
V neděli 4. 9. se na hřišti u školy uskutečnil
4. ročník sportovního zápolení. Již tradiční
akce organizovaná rodinou Ducháčkových za
podpory Obce Bukovina, místní Základní školy
a SDH byla pro děti i jejich rodiče příjemným
a veselým zakončením prázdnin. Soutěže se
zúčastnilo 40 školáků i předškoláků, které organizátoři rozdělili do pěti věkových kategorií.
Potěšující bylo, že dětem šli příkladem i jejich
rodiče. Těch se zapojilo do sportování celkem 14. Soutěžilo se v běhu na krátkou i vytrvalostní trať, hodu kriketovým míčkem (dospělí granátem), skoku z místa a v obratnosti
při běhu přes překážky. V jednotlivých kategoriích zvítězili:
2-3 roky:
4-5 roků:
6-7 roků:
8-9 roků:
10-11 roků:
celkový vítěz:
dospělí:

Natálie Hlaváčová
Radana Dvořáčková
Vítek Ferenc
Pavel Mudra
Adéla Dekanová
Adéla Dekanová (na fotografii)
Adam Dvořáček

Rubriku „Kulturní a společenské akce“ zpracoval Jaroslav Luner

VÝZVA

Všichni soutěžící závodili s velkým zápalem a mnozí odvedli velmi dobré sportovní
výkony. Zvlášť je třeba vyzdvihnout výkon celkové vítězky Adély Dekanové. Avšak
největší odměnou pro všechny zúčastněné i diváky byl jistě pocit z příjemně stráveného odpoledne, dobrá nálada a pohoda, která celou soutěž provázela. Za to patří
velký dík rodině Ducháčkových, ředitelce školy paní Havelkové, paní učitelce Ilkaničové a také všem ostatním, kteří neváhali přiložit ruku k dílu v zájmu zdárného
průběhu celé akce.
foto na této dvoustraně Jaroslav Luner
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Obecní úřad spustil projekt digitalizace historických písemností a fotografií, které má obec ve svém archivu. Otevřela se tak možnost zpřístupnit veřejnosti tyto
vzácné památky na doby minulé. Výhodou digitálního archivu je také to, že po
naskenování je do něj možné zařadit také soukromé fotografie.
Věříme, že v mnoha domácnostech se najdou fotografie z dob dávných i nedávných vztahujících se k naší obci. Například fotografie z akcí (slavností, dožínek ...),
fotografie dokumentující měnící se vzhled vesnice atd. Obracíme se proto na občany Bukoviny s prosbou o zapůjčení těchto fotografií, ale i filmů nebo písemností.
Pokud něco takového máte doma a jste
ochotni to krátkodobě zapůjčit, kontaktujte garanta akce Jaroslava Lunera, Bukovina 128, tel.: 608 509 337,
e-mail: jluner@email.cz.
S vašimi rodinnými památkami bude zacházeno s největší opatrností a budou
vám co nejdříve vráceny.

15
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Pozvánka na „Den Bukoviny“ a akce k 115. výročí ZŠ Bukovina

115. VÝROČÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUKOVINA
V RÁMCI OSLAV DNE BUKOVINY SE OTEVŘOU DVEŘE ŠKOLY. MŮŽETE ZDE NAHLÉDNOUT
DO JEJÍ SOUČASNOSTI I MINULOSTI A TAKÉ ZHLÉDNOUT VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
JAROSLAVA LUNERA Z OKOLÍ BUKOVINY A FOTOGRAFIE
Z OBECNÍCH KULTURNÍCH AKCÍ.

24. 9. 2016

VÝSTAVA BUDE ZAHÁJENA VYSTOUPENÍM DĚTÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY BUKOVINA V 11:00, ŠKOLA SE UZAVŘE V 18:00.

zve ředitelka školy Jana Havelková, Jaroslav Luner a Obecní úřad
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Základní škola Bukovina na závěr školního roku 2015/2016
Výuka na dopravním hřišti
V květnu se žáci 4. ročníku zúčastnili závěrečného bloku výuky na Dětském dopravním
hřišti v Blansku. Všech sedm žáků absolvovalo úspěšně závěrečné testy, v jízdách byly
děti velmi šikovné, a tak se všem dětem podařilo získat průkaz cyklisty. Naši žáci prokázali výborné výsledky v testovaných znalostech v oblasti dopravních předpisů.

Lipka a divadlo pro 1. a 2. ročník
Program Návštěva ve včelím úle navštívily děti z 1. a 2. ročníku, stejně jako pěkné divadelní představení pohádky v Blansku, kam jsme vyrazili společně s Mateřskou školou
Bukovinka.

stali ocenění Jakub Hloušek z 3. ročníku a Karel Pokorný z 1. ročníku. Na závěr jsme si
prohlédli krásný Bouzov s odborným výkladem.
Druhým krásným výletem byl výherní zájezd za soutěž „Věnuj mobil“ do Jihlavy s exkurzí do recyklační linky a prohlídkou Zoo Jihlava. S dětmi jsme zhlédli práci recyklačních linek na drobné elektro firmy Enviropol a způsoby třídění různých druhů odpadu
firmy Asekol s odbornými výklady. Při poučné návštěvě v ZOO jsme dostali výjimečnou
možnost navštívit zázemí chovu malajských medvědů, a také jsme si je mohli bezpečně
pod dozorem nakrmit. Stejně jsme mohli nakrmit i lamy a dokonce si je i pohladit. Byly
to pro nás neopakovatelné zážitky. Děkujeme za zprostředkování mluvčímu jihlavské
Zoo Martinu Maláčovi.

Sportovní aktivity na konci roku
Na přelomu května a června vyjelo šestičlenné družstvo reprezentovat naši školu na
Olympiádu malotřídních škol do Rudice. V letošním roce se naše družstvo umístilo na
7. místě. V jednotlivcích se na skvělém druhém místě s hodem 40 m umístil Daniel Janda. I když jsme letos nedosáhli na medailové umístění, všechny děti bojovaly s velkým
nasazením a každý si utvořil svůj osobní rekord.
Na konci června jsme opět s celou školou vyrazili na atletické závody v Březině, kde
soupeřily děti ve čtyřech disciplínách se Základní a mateřskou školou Březina a Základní a mateřskou školou Křtiny. Na 1. místě v hodu kriketovým míčkem se s hodem 41,5
metru umístil Daniel Janda, 3. místo ve skoku z místa získal Dominik Malík se skokem
175 cm. Další 3. místo patřilo v hodu kriketovým míčkem Alexandru Kupčíkovi s hodem
31 m. V kategorii mladší žáci získal za výkon 24 m Andrej Hrabal 3. místo. Lukáš Bayer
doběhl na 3. místě v dálkovém běhu.

Výlety na závěr
školního roku
Letos jsme na školní výlet vyrazili na
hrad Bouzov. Nejdříve jsme absolvovali
program v podhradí,
který byl věnován
historii,
rytířům,
loupežníkům,
historickým zbraním i
divadlu. Za perfektní
výkony ve střelbě z
pistole do terče do18

Z exkurze v recyklační lince

Pasování na čtenáře
Na slavnosti Pasování na čtenáře se sešli rodiče i prarodiče prvňáčků, s paní ředitelkou
a učitelkou přijely i děti z MŠ Bukovinka. Paní učitelka Hánlová uváděla celou slavnost
v převleku za
princeznu a provedla bezpečně
všechny prvňáčky
celou slavností,
aby bez trémy
předvedli svou
znalost čtení, kterou celý rok pilovali, před velkým
publikem. Děti
složily čtenářskou
přísahu a dostaly
na památku knihu s věnováním.
19
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Rozloučení se školním rokem
Před vysvědčením jsme se sešli s dětmi a rodiči na Orelském hřišti. Špekáčky a sladké balíčky obstaralo SRPŠ. Po pohodovém opékání se utkali nynější, minulí i budoucí
žáci školy s odvážnými rodiči v zápase ve vybíjené.
Celkem hrálo 25 dětí a 12
rodičů, kteří nás překvapili
a potěšili zaujetím a herním
nasazením. V utkání, které
trvalo více než hodinu, nakonec zvítězili rodiče a děti
jim zároveň s vysvědčením
předaly i diplomy za vítězství.
V den vysvědčení jsme se
rozloučili se čtyřmi páťáky a
dvěma druháky, kteří odchází do základních škol ve Křtinách, v Brně, ve Vyškově a na
gymnázium ve Vyškově. Přejeme všem dětem úspěšné
další studium a těšíme se na
osm nových prvňáčků, kteří
zasednou v novém školním
roce do našich lavic. Konec
školního roku jsme ukončili
již tradičně – nanukovými
dorty a dětským šampaňským.
Děkujeme našemu zřizovateli Obci Bukovina, Obci
Bukovinka, rodičům i našemu sdružení SRPŠ a všem
občanům, kteří naši školu
podporují v aktivitách a naší
činnosti.
Mgr. Jana Havelková
Foto archiv školy
a Jaroslav Luner
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Zahájení nového školního roku v Základní škole
V Základní škole Bukovina byl 1. září slavnostně zahájen školní rok 2016/2017 za hojné
účasti rodičů a přátel školy. Sváteční den to byl hlavně pro 8 nových prvňáčků, kteří
byli poprvé ve škole. Paní ředitelka Jana Havelková je i ostatní žáky ve škole přivítala
a starší žáci všem zazpívali. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnil i starosta
Bukovinky pan Pavel Malík, který v krátkém proslovu popřál všem žákům hodně úspěchů během školní docházky. Na závěr milé slavnosti přivítala všechny žáky a hlavně
prvňáčky jejich třídní učitelka Petra Hánková. Všichni prvňáčci dostali šerpu a diplom
na památku tohoto, pro ně tak významného dne.

text a foto Jaroslav Luner

VÝZVA VŠEM MAMINKÁM

V minulých letech v naší obci fungovalo mateřské sdružení Sluníčko. Maminky,
které měly malé děti se pravidelně scházely v obecních prostorách v místnosti
vedle obchodu. Děti si zde společně hrály a maminky pro ně organizovaly společné akce. Jak čas postupoval, děti odrostly, mnohé aktivní maminky nastoupily do práce. Proto nastal čas na předání štafety dalším maminkám. Místnost
vybavená malou kuchyňkou a různými hračkami je k dispozici. Pokud máte chuť
spoluvytvářet dění ve znovzkříšeném Sluníčku informujte se na Obecním úřadě
u paní Pařízkové, nebo na telefonu 606 171 367, případně e-mailem na adrese:
ivanaparizkova@gmail.com.
21
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Společenká rubrika

Mobilní rozhlas

Blahopřání
Už od samého zrodu světa všem nám stejně přibývají léta.
Čas ten nedá se zastavit, je třeba co nejlépe žít.
V červnu a červenci oslavili svá výročí naši vážení spoluobčané:
Srncová Anna - 90 roků
Ďabolková Helena - 85 roků
Beránková Anna - 80 roků
Z celého srdce přejeme do dalších let štěstí, lásku, pevného zdraví stále dost
a v životě spokojenost.

Vítání nových občánků
Dne 12. 6. jsme v zasedací místnosti Obecního úřadu přivítali do života pět nových
občánků narozených v tomto roce:
Anna Hynštová
Nela Zouharová
Tomáš Kolínský
Tomáš Novák
Michal Kneifl
Vážení občané, v sobotu
10. května se na náměstí
uskuteční tradiční oslavy
výroční založení obce.
Jste srdečně zváni.
Váš starosta.

Dětem, rodičům i dalším přítomným hostům
zazpívaly a zahrály na hudební nástroje děti z
místní základní školy pod vedením paní ředitelky Mgr. Havelkové.
Novým občánkům přejeme hodně radostí a zdraví, jejich rodičům pak hlavně spokojenost a trpělivost při jejich výchově.

Ivana Pařízková, foto Jaroslav Luner
22
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Sbor dobrovolných hasičů
V uplynulém období jsme sami pořádali
nebo se podíleli téměř na všech akcích
uvedených v rubrice „Kulturní a společenské akce“. Na přípravě a zajištění
těchto akcí odpracovali členové sboru
dobrovolných hasičů úctyhodných 528
hodin. Následuje výčet akcí a popis našeho podílu na jejich realizaci:
30. 4. Čarodějnice
Tradičně jsme zajišťovali bezpečnost při
průletu obcí, chystání dřeva, stavění vatry a občerstvení.
7. 5. Osvobození Bukoviny
SDH provedlo částečnou úpravu křížku
u cesty k hájence – natření a později i
úpravu okolního terénu tak, aby se při
oslavě 8. května, Osvobození Bukoviny,
mohla důstojně zasadit lípa. SDH dále zajistil hladký průběh akce a položení věnců k soše sv. Václava. Za vydatné pomoci
pánů Herzoga, Ducháčka a dalších jsme
zajistili také občerstvení.
21. 5. Cyklobraní
Spolupráce a zajištění občerstvení na
této akci a obdarování dětí sladkostmi a
špekáčkem.
22. 5. Trénink dětí a mužů
Společný trénink dětí i dospělých na hasičské závody se uskutečnil 22.5. Muži se
připravovali na závody v Březině, které
proběhly 28. 5. (První okrskové kolo Požárního sportu). Děti se již od začátku
roku pravidelně scházejí v neděli dopoledne na trénink. Zároveň se mohli podívat na útok, který děti zatím netrénují,
ale jistě se s ním brzy seznámí.
5. 6. Dětský den
Příprava této akce byla náročná, pláno24

vání scénáře a příprava rekvizit zabrala
minimálně měsíc. Na plánování se podílely také ženy ze Sluníčka. Obec Bukovina a SDH věnovali dárky pro děti, něco
také darovali občané Bukoviny. Ti, kdo
se na akci podíleli přímo, jsou jmenovitě
vypsáni v rubrice Kulturní akce. Za SDH
všem zúčastněným děkujeme.
25. 6. Bukovinské štafetování
Memoriál Eugena Třísky
Jako většina akcí i pořádání závodu vyžaduje delší přípravu, od úpravy terénu
(srovnání a zatravnění) po odstranění
hromady hlíny, přes zapůjčení a dovezení
překážek z Blanska, samotné připravení
dvou drah, až po zajištění rozhodčích a
občerstvení na akci. Celkem na akci pracovalo téměř 20 lidí. Závody jsou náročné
i finančně, zapůjčení překážek a zajištění
cen (pohárů, diplomů a věcných dárků)
pro několik družstev ze dvou kategorií. I
přes malou účast mladých členů se díky
nadšení a trpělivosti vedoucích podařilo
sestavit družstvo, aby si děti mohly zkušebně zazávodit. Pro děti se podařilo zakoupit trička a nové hadice s proudnicí.
1. 7. Letní rocková noc
SDH pořádalo první letní rockovou noc
se skupinou Exploze. Na akci jsme postavili podium z mantinelů. Samotným
účinkujícím se dle jejich slov v Bukovině
velmi líbilo: „Zelená a pivo teklo proudem“, chválili i návštěvníky a výbornou
organizaci. Díky tomu se na Explozi pravděpodobně můžeme těšit i příští rok.
12. 8. Druhá letní rocková noc
Druhou letošní letní rockovou noc, tentokrát se skupinou Arcus jsme zajistili
podobným způsobem jako tu předchozí.
Mirka Hynštová, foto Jaroslav Luner
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Poděkování členů Sboru dobrovolných hasičů
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás podpořili v soutěži sborů dobrovolných hasičů z Jihomoravského a Zlínského kraje ,,Dobráci roku“. Skončili jsme na krásném 15.
místě s 510 hlasy. S ohledem na velikost naší obce je to obrovský úspěch.
Soutěž probíhala od září 2015 do května 2016. Štáb Českého rozhlasu Brno navštívil
celkem 40 sborů dobrovolných hasičů, které byly vylosované v živém vysílání ze všech
přihlášených.
Nejvíc platných SMS hlasů zaslali posluchači Českého rozhlasu Brno sboru z obce Zádveřice, kteří tím získali právo zúčastnit se celostátního finále v Nymburce. Na finále
se sjelo 10 týmů - vítězů regionálních kol. Utkali se v tradičních závodních disciplínách
- štafetě na 4x100 metrů s překážkami a požárním útoku. Hasiči ze Zádveřic se umístili
na šestém místě, celkovým vítězem celostátního finále se stal sbor z Bludova v Olomouckém kraji.
Blahopřejeme.

Mirka Hynštová, foto Martin Čuřík

Co nového u Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHo)?
V minulém zpravodaji jsme se zabývali právnickými podklady vzniku a fungování Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Ta žije v průběhu roku svým běžným životem.
Přál jsem si, aby ve své zdánlivé nečinnosti jednotka vydržela co nejdéle. To se ale
bohužel nevyplnilo.
V sobotu 19. prosince ve 12:09 hodin byla Operačním střediskem Hasičského záchranného sboru (HZS) jihomoravského kraje povolána jednotka k požáru komína rodinného
domu č. p. 40. Ve 12:14 hodin vyjela jednotka v počtu 1+4 na místo zásahu a provedla
základní průzkum. Vzápětí přijela i JSDHo Březina, která provedla vlastní zásah ručními
hasicími přístroji, které jsou u požáru komínů účinným pomocníkem. Poté, co se na
místo dostavila i jednotka HZS, byl proveden průzkum možných skrytých ohnisek požáru termokamerou a jednotky odjely na základny ve 13.30 hod. Nezbývá než doufat, že
klid od mimořádných událostí vydrží opět delší dobu.
V měsíci březnu proběhla menší obměna v počtu a obsazení jednotky. Do JSDHo obce
Březina přešel z funkce strojníka p. Petr Fiala, a z našich řad odešel i p. Michal Malík.
26

Jednotku doplnili do počtu 11 členů p. Martin Ondráček a p. Pavel Buchta. Zařazeni
byli do funkce hasič. Všichni členové jednotky absolvovali pravidelné zdravotní prohlídky a zúčastnili se povinných školení v rámci jednotky. Velitel jednotky úspěšně
obhájil svoji kvalifikaci při přezkoušení na školení pořádané HZS Jm kraje.
Vybavení jednotky doznalo vylepšení, když za pomoci dotací z krajského úřadu Jihomoravského kraje byl postupně zakoupena a do výzbroje zařazena motorová elektrická centrála výkonné řady pro třífázové napětí 400V a k ní i výkonné elektrické kalové
čerpadlo pro čerpání znečištěné vody (typicky použitelné na zatopené sklepy). Výzbroj
byla doplněna také o osvětlovací tělesa s prodlužovacími kabely, nové přejezdové
můstky pro vedení hadic přes komunikace, několik hadic s rozdělovačem a v neposlední řadě o 4 přenosné digitální / anologové radiostanice kompaktibilní s frekvencemi,
na kterých pracují vysílačky HZS. Konečně se tak domluvíme s ostatními jednotkami
u případného zásahu i mezi sebou při jiné činnosti. Ve výbavě přibyly i nové zásahové
obleky, boty a pracovní oblečení. Celkově stálo nové vybavení 162 814 Kč, z toho dotace činila 120 000 Kč.
V květnu byla ze strany HZS Jm kraje provedena kontrola jednotky a obecního úřadu
ohledně dodržování povinných evidencí, plánů a vybavení. Kontrola dopadla dobře,
výhrady které jsou uvedneny v zápise budou do určeného data odstraněny. Problém
zůstává s tím, že jednotka nyní nemá druhého kvalifikovaného velitele družstva. Jeho
proškolení ale obnáší 40 hodin, od pondělí do pátku na útvaru HZS, a žádný zaměstnavatel Vám svého zaměstnance neuvolní na týden kvůli „nějakým hasičům“... Co na
tom, že mu to zákon nařizuje. Pokud to přece udělá, dá to potom zaměstnanci většinou patřičně najevo. Na druhé straně je ale také těžké přesvědčit některého člena
jednotky, aby tuto funkci vykonával – školení a zkoušky jsou poměrně náročné.
Co nás čeká dále? Obecní úřad využil vypsání dotace Ministerstvem vnitra na pořízení dopravních automobilů pro jednotky JPO V. O dotaci bylo požádáno a byla obci
přidělena. Zároveň bylo požádáno o účelovou dotaci i na krajském ůřadě. Pokud vše
dobře dopadne, bude obec automobil stát jen 1/6 jeho pořizovací ceny, zbytek pokryjí
dotace.
Zastupitelstvo obce schválilo pokrytí finančními prostředky, a nyní absolvovujeme
náročné schvalování technických podmínek vozidla, registrace dotace u ministerstva,
bude výběrové řízení na dodavatele a tak dále. Takže i když nás díky dlouhým lhůtám
trochu začíná tlačit čas, snad to zdárně dotáhneme a jednotka se dočká prvního zcela
nového vozidla v historii (doteď všechna vozidla byly ojetiny, opravované a přestavované svépomocí). Bude to dodávka typu Tranzit – zcela přesné označení je DA L1Z
– tedy dopravní automobil pro silniční provoz nízké hmotnostní třídy vybavený základními prostředky.
Na závěr Vám i za JSDHo Bukovina přeji klidné dny bez potřeby zásahu naší jednotky.
Jaroslav Ondráček, velitel JSDHo Bukovina
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Znáte okolí Bukoviny?

Lesní památníky
Zastavení první
Pokud se vydáte kolem hájovny do lesa, můžete narazit na některý s kamenných pomníků, kterých je v blízkosti naší obce roztroušeno hned několik. Například na vyvýšeném místě, v blízkosti značené turistické cesty nedaleko Proklestu, můžete objevit romantickou kamennou mohylu. Na tabulce umístěné na největším kemenu se dočtete,
že je věnována ing. Ernstu Kreutzerovi (1857-1924).
Když jsem před časem uviděl
tento památník poprvé, netušil
jsem, kdo by dotyčný mohl být.
Uvažoval jsem asi takto: Mohl
by to být člověk, který zde
nešťastně zahynul. Také by to
mohl být význačný rodák z Bukoviny, Bukovinky, Křtin nebo
Jedovnic. Ale jsem v lese. Je
možné, že je to nějaký lesník.
Dnes již samozřejmě vím, že poslední je správně. V knize Památky adamovských lesů
od Jiřího Truhláře jsem se o Ernstovi Kreutzerovi dočetl, že to byl vynikající lesník působící na velkostatku v Lesonicích u Znojma. Kromě toho byl také ekomom a matematik. Zabýval se hlavně dendrometrií, oceňováním lesů, lesní statikou, pěstováním
a ochranou lesů i lesnickou politikou. Napsal mnoho odborných pojednání, některé z
nich populární formou.
Tato mohyla je součástí souboru více než sedmdesáti památníků rozesetých po celém
polesí Školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách. Památníky jsou věnovány především významným lesníkům, ale také umělcům - milovníkům přírody. Některé
také obyvatelům lesa - zvěři. Tento světově unikátní projekt nazvaný Lesnický Slavín se
zrodil v roce 1929 na Vysoké škole zemědělské v Brně. Většina staveb byla dokončena
do roku 1950, ale památníky přibývají i v posledních letech.
Zastavení druhé
Další z památníků tohoto souboru najdete rovněž v blízkosti Proklestu. Tyčí se asi půl
kilometru jihovýchodním směrem od mohyly přímo u zpevněné cesty. Tentokrát se
jedná o betonový monolit umístěný na třech stupních, který je opatřený destičkou s
věnováním Janu Doleželovi (1850-1929) .
Podle výše zmíněné publikace to byl lesník-samouk, který pracoval na moravských arcibiskupských statcích a na lesním úřadě v Kroměříži byl pověřen katastrálními pra28

cemi, které přes
svou nedostatečnou teoretickou
průpravu prováděl
vynikajícím způsobem. Napsal také
několik odborných
studií.
Zastavení třetí
Na rozcestí lesních cest v blízkosti památníku Jana Doležela najdete na první pohled
nenápadnou hromádku kamení. Když přijdete blíž, rozeznáte nápis na kamenné desce
i mosazné destičce. Dočtete se, že památník byl vybudován v roce 1898 na počest
čtyřicetiletého panování knížete Jana II. Lichtenšteina. Tento pomník pochopitelně nepatří do souboru Lesnický Slavín. Je součástí ještě staršího projektu, kde je více než
sto podobných pomníků roztroušeno v lesích bývalého rozlehlého
Lichtenšteinského panství. Toto
panství zabíralo velké plochy území dnešní Moravy, Čech, Rakouska
a Německa. V blízkém okolí Bukoviny jsou umístěny ještě další dva
podobné Lichtenštejnské památníky. Jeden v Přírodním parku Říčky pod Lhotkami, druhý nedaleko
obce Habrůvka.
Zastavení čtvrté
Na oblíbeném výletním místě u Schindlerových rybníčků najdete další památník Lesnického Slavína - Schindlerovu studánku. Hranatý pomník s portrétem Karla Schindlera
zcela zakrývá pramen vody při pohledu od cesty.
Na druhé straně pomníku je vyryt
název Schindlerovy šestidílné lesnické encyklopedie, která položila
základy k rozvoji českého lesnického písemnictví: Veškeré nauky
lesnické
Karel Schindler (1834-1905) byl
profesorem na lesnické škole v Bělé
pod Bezdězem, lesnické akademii v
29
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Mariabrunnu u Vídně, pracoval na ministerstvu financí ve Vídni a byl také zvolen poslancem rakouského sněmu ve Vídni a současně poslancem zemského sněmu v Čechách.
Zastavení páté
Od Schindlerovy studánky se dostanete po žluté turistické značce k dalšímu památníku
Lesnického Slavína. Je to opravdu kousek, snad tři sta metrů. Z černé destičky umístěné na strohém obelisku září jméno: Ing. Eduard Duchoslav (1862-1926).
Pietu tohoto místa poněkud ruší nová
Single Trailová dráha, která jej těsně míjí.
Eduard Duchoslav, kterému je památník
věnován, byl profesor lesnické školy v
Písku. Napsal a vydal několik lesnických
učebnic a přednášek, které v té době na
nově vzniklé lesnické škole chyběly. Mezi
ně patří i první důkladná česká lesnická
učebnice „Nauka o těžbě lesní“.
Zastavení šesté
Působivá mohyla postavená z kamenných kvádrů se tyčí nad Zemanovým žlebem jihozápadně od Schindlerovy studánky, v těsné blízkosti Přírodního parku Bayerova. Věnování na mosazné desce zní: Věnceslav Havelka, významný český lesník, 1780-1847.
Věnceslav Havelka působil jako lesmistr na
colloredo-mansfeldském panství v Opočně. Společně s Josefem Liboslavem Zieglerem vydali přepracovaný překlad díla
„Umění lesní podle Jiřího Ludwiga Hartiga.
Věnceslav Havelka dílo doplnil a přizpůsobil českým poměrům. Po Havelkovi bylo
pojmenováno lesní oddělení v polesí Křtiny na kterém stojí i jeho památník.
Malé zamyšlení na závěr
Pokud člověk narazí na osamělý památník uprostřed lesa se jménem, které mu nic
neříká, většinou ho ani nenapadne, že narazil na stopu ojedinělého projektu. Přitom
by stačila malá vysvětlující tabulka, nejlépe s plánkem označujícím nejbližší objekty.
Ideálním řešením by pak byla netradiční naučná stezka s názvem „Lesnický Slavín“. Pokud by měl tento projekt publicitu, nalákal by turisty do polesí pod správou ŠLP Křtiny
a naučná stezka by se tak stala dobrou propagací lesnické práce.
Text a foto Jaroslav Luner
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KVÍZ
Lesní památníky - zastavení sedmé a poslední
Zastavení u posledního památníku malé
procházky po blízkém okolí naší vesnice se všem předchozím tak trochu
vymyká. Již svým vzhledem se památník velmi liší od všech předchozích. Je
poměrně nový - pochází z roku 2011.
Přesto nepochybně patří do souboru
Lesnického Slavína. Více už ale neprozradíme. Místo toho vám položíme jednu záludnou otázku:
Kterému lesníkovi je památník věnován?
Pokud na tuto otázku dokážete odpovědět, napište svou odpověď na e-mail:
jluner@email.cz nebo doručte písemně na Obecní úřad paní Pařízkové a nezapomeňte se podepsat. Úspěšní řešitelé dostanou od Obecního úřadu malou pozornost. Věříme, že pro většinu z vás bude řešení našeho minikvízu hračka.
Odpověď na záludnou otázku týkající se posledního zastavení a krátké povídání o tomto památníku najdete v příštím čísle Zpravodaje obce Bukoviny.
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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. Nově můžete
také využít služby „Mobilní rozhlas“. Bližší
informace o této službě přinášíme na jiném
místě Zpravodaje. 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).
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.

září 2016
do tisku připravili: Ivana Pařízková a Jaroslav Luner
fotografie na obálce Martin Hečko a Jaroslav Luner

