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Slovo starosty
Vážení občané, jak jistě všichni víte, tak zanedlouho se budou konat
komunální volby – jinými slovy, budete si volit svoje zastupitelstvo
na další 4 roky. Přeji vám šťastnou ruku a doufám, že velice dobře zvážíte, komu svůj hlas dáte. Taktéž je velice vhodné si pořádně přečíst, jak můžete hlasovat. Tato informace k Vám dorazí spolu
s hlasovacími lístky anebo si ji můžete vyhledat na internetu. Prosím
udělejte to a svědomitě jako správný občan Bukoviny se dostavte do
volební místnosti odevzdat svůj hlas.
PRODEJ MINCÍ S MOTIVEM 750 LET PÍSEMNÉ ZMÍNKY A 100 LET REPUBLIKY
Neváhejte a kupujte si tuto jedinečnou minci. Tato historická nádherná shoda se již nikdy
nebude opakovat. Mince byly
vyraženy v limitované sérii 300
ks. K dispozici na Obecním úřadu nebo ve volební místnosti při
volbách. Cena 150 Kč.

12. 5. oslavil pan Jiří Tureček 75 roků
Do dalších let přejeme štěstí, lásku, pevné zdraví
a životní spokojenost.

Blahopřání k narození dítěte
28. 5. se narodil Václav Hynšt
Přejeme mu krásný život plný lásky, zdraví a spokojenosti.
Jeho rodičům pak hodně radosti i trpělivosti při jeho výchově.

Smuteční oznámení
Navždy nás opustili:
29. 7. pan František Blažík

PODĚKOVÁNÍ
Již několikrát jsem psal o úspěšných akcích, dotacích a dalších věcech, které se s velikým úsilím podařily, takže v tomto směru moc děkuji všem, kteří se na tom podíleli.
Bez lidí, které vídáte více méně na všech kulturních a jiných akcí většinou jako pořadatele by naše obec tak krásně nežila. Kladné ohlasy jsou slyšet ze všech stran z blízka
i z daleka.
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bych chtěl zvlášť poděkovat
Jakubu Mikšovi a Martinu Pokornému za
příkladnou rozhodnost a duchapřítomnost
se kterou zabránili požáru lesa od hořícího
pařezu. Okamžitě po zpozorování nebezpečí zavolali na tísňovou linku a následně dovedli přijíždějící hasiče na místo. Tim umožnili včasný zásah hasičů, o kterém píšeme
na straně 19.

Blahopřání k životnímu jubileu

Pavel Blažík, starosta

2. 9. paní Anna Beránková

Volby do zastupitelstva obce
Čtyři roky utekly jako a voda a už jsou zase za dveřmi volby do zastupitelstva obce. Ve
dnech 5. a 6. 10. půjdeme opět k volebním urnám. V naší obci se vyprofilovala dvě
sdružení nezávislých kandidátů, kteří se rozhodli kandidovat ve volbách. Jejich názvy
jsou: „Za Bukovinu“ a „Bukovina pro všechny generace“. Stávající starosta se rozhodl
nekandidovat. Na následujících stranách zveřejňujeme kandidátky obou sdružení a jejich volební programy. Pokud si je pozorně přečtete, zjistíte, že se v mnoha bodech shodují. Dovolím si proto předpokládat, že nové zastupitelstvo vzejde z kandidátů obou
sdružení. Pokud se tento předpoklad naplní, fakt, že obě sdružení vnímají priority obce
podobně, může být velkou výhodou a zárukou toho, že budou na splnění svých plánů
dobře spolupracovat. Doufejme, že se tak dočkáme realizace projektů, které povedou
k vyšší kvalitě života v naší vesnici. Podobně jako stávající starosta ve svém „slově“, i já
přeji nám všem „šťastnou ruku“ při výběru budoucích zastupitelů.

Jaroslav Luner
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Kandidátka a volební program sdružení nezávislých kandidátů
ZA BUKOVINU (Č. 2)

Kandidátka a volební program sdružení nezávislých kandidátů
BUKOVINA PRO VŠECHNY GENERACE (Č. 1)

Kandidátka:
1. Pokorný Aleš
2. Pařízková Ivana
3. Čermák Jaromír
4. Tajovská Jiřina DiS.
5. Jeřábková Jiřina
6. Vykoukalová Hana
7. Kubicová Hana
8. Hrabal Patrik
9. Hlaváčová Marie

Kandidátka:
1. Janda Luboš
2. Odehnal Miloš
3. Sehnalová Libuše Ing.
4. Packa David Ing.
5. Havelková Jana Mgr.
6. Malík Radim
7. Heimerle Ivan Ing.

Nástin finanční situace a realizovatelné projekty
Příští zastupitelstvo obce bude nejméně celý příští rok disponovat rozpočtem zatíženým financováním projektu přístavby dvou učeben v ZŠ Bukovina, který schválilo stávající zastupitelstvo. Proto není v tuto chvíli úplně jasné, kolik projektů potřebných pro
rozvoj naší vesnice se podaří během čtyřletého volebního období zrealizovat. Chtěli
bychom vás přesto seznámit s projekty, které považujeme za nejdůležitější pro zlepšení
kvality života našich obyvatel, a které chceme rozhodně realizovat. Kromě již zmiňované přístavby učeben jsou to:
• Zajištění dostatku pitné vody pro občany formou vlastního zdroje pitné vody na
pozemcích obce.
• Dlouho odkládané budování chodníků v obci. Absolutní prioritou je chodník ke škole.
• Zlepšení stavu komunikací ve vlastnictví obce, zvláště pak nezpevněných cest.
• Využití dotací na zádržný systém vody v krajině.
• Zlepšit prostředí obou dětských hřišť vybudováním oplocení a výsadbou zeleně.
Projekty bychom rádi realizovali pokud možno s vyrovnaným rozpočtem.
Komunikace s občany a ostatními subjekty
Obecně by měla být práce Obecního úřadu založena na lepší komunikaci s občany. Velkou pozornost chceme proto věnovat webovým stránkám. Nejde jen o to vylepšit jejich
nevábný vzhled, jde také o zpřehlednění její struktury a doplnění možnosti pro občany
psát sem své připomínky a podměty. Neméně důležité je neustálé aktualizování jejich
obsahu. S občany chceme i nadále komunikovat pomocí stávajícího Mobilního rozhlasu. Chceme také navázat na dobrou spolupráci s SDH na poli organizování kulturních
akcí i dětského hasičského sportu. Podpora Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
je samozřejmostí. Také bychom chtěli lépe propracovat komunikaci s okolními obcemi.
4

Záměrem sdružení nezávislých kandidátů „Bukovina pro všechny generace“ je
využít všech možností pro rozvoj naší obce v oblastech, které jsou nezbytné
pro spokojený život všech obyvatel.
Naše představa o dalším vývoji obce
• Práce obecního úřadu
Obecní úřad v čele se starostou musí zajistit běžný chod obce, operativně reagovat na
žádosti a připomínky občanů, informovat pravdivě a otevřeně občany o záležitostech
obce, efektivně řídit práci zaměstnanců obce, řešit havárie a poruchy, jednat s úřady,
dodavateli, zhotoviteli, projektanty, kontrolními orgány, apod.
• Práce zastupitelstva
Zaměříme se na efektivní a průhledné hospodaření obce, maximální využití dotačních
programů vhodných pro rozvoj obce, zodpovědné a smysluplné hospodaření s obecním majetkem, budeme zveřejňovat smlouvy uzavřené obcí.
• Zjišťování potřeb obyvatelstva – dotazníkové šetření „Jak se nám žije v Bukovině“
Je běžné, že se obyvatelé obcí a měst vyjadřují k tomu, jak se jim ve svém bydlišti žije,
co by chtěli zlepšit, co jim chybí nebo s čím jsou naopak spokojeni. Zastupitelstvo by
pak mělo respektovat přání spoluobčanů a svou činnost směřovat tím správným směrem.
• Vypracování plánu rozvoje obce a územního plánu
Aktuálně tyto dokumenty jsou již nevyhovující. Územní plán a plán rozvoje obce jsou
podkladem pro další směřování obce a jsou důležitou součástí potřebnou k žádostem
o dotace.
Realizace projektů
◦ Posílení vodovodního řadu dalšími zdroji pitné vody
Vybudování doplňujícího zdroje pitné vody v katastru obce Bukovina je nutné pro další
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územní rozvoj obce a zlepšení stávajícího stavu zásobování obyvatel pitnou vodou.
◦ Oprava a výstavba chodníků a komunikací
Je pro nás nepřijatelný stav, kdy desítky obyvatel jsou po každém větším dešti nuceni
chodit ke svým domovům po nezpevněných cestách plných bláta a kamení. Budeme
hledat řešení jak vybudovat síť chodníků v obci.
◦ Rozvoj a modernizace základní školy
Budeme se intenzivně zabývat stavem budovy školy, kapacitou žáků, kvalitou stravování a okolím školy tak, aby se v ní naše děti cítily dobře a měly vytvořeny co nejlepší podmínky pro získání kvalitního vzdělání. Prioritní nutností bude převzetí zodpovědnosti
za realizaci přístavby základní školy, na kterou byla získána dotace, ale za 6 měsíců od
přidělení dotace nebylo vypsáno ani výběrové řízení na dodavatelské firmy.
◦ Zlepšení podmínek pro třídění odpadu
Třídění odpadů je pro obecní rozpočet výhodné. Budeme hledat řešení, jak zkultivovat
umístění kontejnerů na tříděný odpad.
◦ Vybudování víceúčelového veřejného sportoviště
Na místě stávajícího „hřiště u školy“ vybudovat víceúčelové sportoviště i s možností
pořádání kulturních akcí pro využití širokou veřejností a základní školou. Nechceme již,
aby se děti v tělocviku a návštěvníci kulturních akcí museli pohybovat na nezpevněné
štěrkové ploše a polykat zvířený prach.
◦ Úprava veřejných prostranství
Zejména doplnění a revitalizace veřejné zeleně, údržba stávající zeleně pořízené z dotací EU.
◦ Podpora pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
I nadále budeme podporovat doposud úspěšnou spolupráci obce s SDH v oblasti hasičského sportu dětí a mládeže a v pořádání kulturních a společenských akcí.
Dále budeme podporovat vznik dalších spolků i činnost jednotlivců za účelem zkvalitnění volnočasových aktivit našich občanů.
Kontakt:
Rádi si vyslechneme Vaše názory. Kontaktovat nás můžete na adrese
bukovina-volby2018@seznam.cz

Jaro a konec školního roku 2017/2018 v naší ZŠ
Informace k zápisu na školní rok 2018/2019
K zápisu se dostavilo celkem 19 žáků z našeho školního obvodu Bukovina- Bukovinka.
2 děti dosáhly 6 let až v září, takže absolvovaly „Zápis na nečisto“. V přijímacím řízení
bylo přijato 16 žáků, byl udělen jeden odklad povinné školní docházky. Ve škole probíhaly edukační skupinky pro předškoláky.
Den země se ŠLP Křtiny
20. dubna pro žáky 1., 2. a 3. ročníku uspořádali paní Ing. Hubená
a pan Budík ze ŠLP výukový program ke Dni Země. Program probíhal v lese v okolí hájenky.
Dopravní hřiště
Žáci 4. ročníku se účastnili
závěrečné části výuky Dopravní
výchovy. Ze sedmi žáků se
foto Sylvie Kocmanová
podařilo 6 dětem úspěšně absolvovat výuku se závěrečným přezkoušením v testu i jízdě na kole a získat průkaz cyklisty.
Keramická dílna
Žáci 4. a 5. ročníku vyjeli s paní učitelkou Ilkaničovou na pracovní exkurzi do keramické
dílny, kde se seznámili s keramickou prací a sami si vytvořili svůj vlastní výrobek.
Výukový program a výlet s programem
V květnu děti z 1. a 2. ročníku absolvovaly výukový program v ZOO Vyškov Život v úlu.
Na školní výlet jsme tentokrát vyrazili také do blízkého okolí – do Vyškova. 1. část výletu
jsme strávili v ZOO Vyškov, kde se žáci zúčastnili výukového programu ze života ptáků.
Děti pod odborným vedením zaměstnanců ZOO plnily úkoly, soutěžily a pozorovaly
ptáky nejen v zajetí, ale i ve volné přírodě. Na druhou část výletu jsme se vláčkem přesunuli do oblíbeného Dinoparku.
Naši páťáci
Rozloučili jsme se letos se sedmi žáky pátého ročníku. Jeden žák úspěšně složil zkoušky
na osmileté gymnázium, dvě žákyně byly přijaty do výběrové třídy v ZŠ a MŠ Horníkova. 1 žák přešel do běžné třídy ZŠ Horníkova, 2 žáci pokračují ve studiu v ZŠ a MŠ Křtiny,
1 žák přešel do ZŠ Jedovnice.
Všem páťákům přejeme další úspěšné pokračování ve studiu na jejich vybraných
školách.
Jana Havelková
w
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ZŠ Březina - vědomostní soutěž malotřídních škol
Ve středu 30. 5. 2018 jsme se zúčastnili nové vědomostní soutěže malotřídních škol
v ZŠ Březina pro žáky 4. a 5. ročníku. Otázky testů byly ze všeobecných znalostí - Čj, M,
Prv, Př, Vl a Aj. Každá otázka byla bodově ohodnocena. Soutěže se zúčastnilo 6 škol Březina, Šebrov, Rudice, Doubravice, Kotvrdovice a Bukovina, celkem 17 žáků. Nejvíce
bodů získala žákyně ZŠ Rudice 115 bodů, druhé místo získal žák ZŠ Doubravice 91,5
bodu, třetí místo získal žák naší školy Jakub Hejda 90 bodů. Žáci naší školy - Václav
Růžička získal 88 bodů a Bára Turčinková 85 bodů.
Rudice 2018
V první červnový čtvrtek 2018 jsme se ve složení Bára Turčinková, Václav Růžička, Jan
Svoboda, Jakub Hloušek, Petr Svoboda, Jakub Hejda a p. učitelka Ilkaničová vypravili
do Rudice na atletické závody.
Soutěžilo se v družstvech 1. - 5.
ročník ZŠ v trojboji a to ve skoku
z místa, běhu na 50metrů a hodu
kriketovým míčkem. Dále se vyhodnocovali nejlepší sportovci
jednotlivých disciplín a na závěr
se běžel dálkový běh.
V jednotlivcích se na 3. místě ve
skoku z místa - 181cm umístil
Jan Svoboda.
Turnaj ve vybíjené - děti proti
rodičům 2018
Do třetice všeho dobrého - konečně se nám podařilo prorazit a
porazili jsme rodiče o jeden jediný život a VYHRÁLI JSME
Děkujeme rodičům za krásný
sportovní zážitek - už víme, po
kom ty děti jsou - přece po svých
skvělých sportovních rodičích.  
Renata Ilkaničová

Základní škola informuje

foto Jaroslav Luner
Vítězství ve vybíjené.

Ráda bych Vám sdělila důležité informace, které se týkají chodu naší školy. Základní
škola Bukovina, okres Blansko je zřízena obcí Bukovina a smluvně je určena pro spádový obvod Bukovina a Bukovinka. Současná kapacita školy je 60 žáků. V posledních
letech pokračuje v obou spádových obcích výstavba nových domů a jako v celé naší
8

republice dochází k nárůstu počtu obyvatel a tím i dětí - žáků.
Každá obec je ze zákona povinna zajistit povinnou školní docházku pro své občany. Žáci
z Bukoviny mají zajištěnu docházku na 1. stupeň do naší školy a docházku na 2. stupeň
mají smluvně zajištěnu s obcí Křtiny.
V minulém roce jsem byla i se starostou Pavlem Blažíkem a dalšími starosty okolních
obcí pozvána na zasedání Školní rady ve Křtinách. Ředitel ZŠ a MŠ Křtiny RNDr. Petr Lukáš nás seznámil se situací ohledně naplněnosti jejich školy a s návrhem, kterým chce
řešit nárůst počtu žáků a s tím i naplňování kapacity jejich školy. Jeho návrh je, aby si
okolní obce Bukovina a Březina zajistily kvalitní prvostupňovou výuku vlastními silami
a ZŠ Křtiny by postupně otevřela po dvou třídách na 2. stupni, protože kapacita a prostory ZŠ Křtiny neumožňují otevření po dvou třídách pro všechny ročníky na 1. stupni.
Narůstající počet našich budoucích žáků vyvolává potřebu rozšíření výukových prostorů v naší škole, kterou řešíme ve spolupráci s obcí od roku 2012, kdy obec zažádala
o dotaci na přístavbu prostor pro školní družinu spojenou s přístavbou šaten pro venkovní hřiště. Tato dotace nebyla získána.
S předešlým starostou Jiřím Hynštem jsme v roce 2014 ve spolupráci s odbornou firmou podali žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) na zvýšení kapacity školy s přístavbou tělocvičny. Součástí této žádosti
byla i demografická studie, která řešila pravděpodobný nárůst žáků, vzhledem k realizaci výstavby v obou obcích. Nyní, s odstupem několika let, se ukázalo, že studie nebyla
nadsazená a současný stav se shoduje s předvídaným nárůstem počtu dětí - žáků. I tato
dotace nebyla úspěšná.
V roce 2016 se již potřeba rozšířit prostory školy ukázala jako nezbytně nutná. Obec
požádala o dotaci z fondů Evropské unie (EU) prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, která sice neřešila žákovskou kapacitu, ale škola mohla díky ní získat dvě
odborné učebny, a tím i nezbytně důležitý prostor pro výuku. Na této dotaci, kterou
pro obec zaštiťuje odborná firma, jsme pracovali od r. 2016. Pravidla dotace byla, jako
vždy velmi přísná, zahrnovala zejm. vyhotovení projektu, získání stavebního povolení
a velké množství dalších administrativních povinností. Abychom o dotaci mohli požádat, musel být dále vyhotoven projekt na obnovu školní zahrady, dále musela být vyřešena konektivita školy (připojení školy k internetu podle pravidel EU) a vnitřní vybavení školy. Součástí žádosti bylo i předpokládané využití nových učeben pro odpolední
mimoškolní činnost, např. kroužky pro veřejnost, možnost využití pro různé zájmové
skupiny v obci, ale i uzavření smlouvy o spolupráci s okolními školami a školkami, kterými jsme se zavázali ke spolupráci v pořádání výukových akcí pro jejich žáky v nových
odborných učebnách. Žádost byla podána ve stanoveném termínu, tj v únoru 2017,
ovšem její vyhodnocení se opozdilo o tři čtvrtě roku a teprve letos v březnu došlo ke
kladnému rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši max. 12,2 milionu Kč.
V loňském školním roce se naše škola potýkala se složitou organizací výuky, protože pow
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čet žáků již odpovídal škole trojtřídní. Školní docházku zde plnilo 50 dětí, do 6. ročníku
nebo na gymnázium odešlo 7 páťáků.
Na letošní školní rok 2018/2019 bylo zapsáno 16 žáků. Do ZŠ a MŠ Křtiny se zapsalo
6 předškoláků z našeho spádového obvodu. V novém školním roce se v naší škole vyučuje 58 žáku, v družině je zapsáno do dvou oddělení 50 žáků. Škola počtem dětí již
odpovídá škole čtyřtřídní. K 1. 9. 2018 jsme navýšili kapacitu výdejny obědů na 60.
V tomto školním roce naše škola pracuje jako trojtřídní, obec Bukovina nám poskytla,
pro vytvoření další výukové třídy, prostory v zasedací místnosti obecního úřadu, kde se
vyučují žáci 2. ročníku. Žáci 1. ročníku se vyučují samostatně a žáci 3., 4. a 5. ročníku
využívají k výuce nejen třídu, ale v maximální míře se dělí do menších skupin a využívají
k výuce další možné prostory ve škole. Ve škole aktuálně pracují tři třídní učitelky, dvě
vychovatelky, jedna asistentka pedagoga a tři nepedagogičtí zaměstnanci.

16. soutěžících družstev. Starší žáky zatím nemáme. Malá základna našich mladých
hasičů vynikne zvláště ve srovnání s nejpočetnější výpravou z Bořitova, který vyslal
do soutěží hned pět družstev mladších žáků a dvě družstva starších.
Proto patří velké úznání trenérům, hlavně Jiřímu Hynštovi a Miroslavu Písaříkovi. Při
přípravě dětí odvedli ohromný kus práce, která již začíná nést své ovoce.
Na místě je také vyslovit uznání všem organizátorům, kteří připravili trať a podíleli se
na zdárném průběhu celé akce. Tak zase za rok...

V příštím školním roce dojde k úplnému naplnění kapacity naší školy a bude řešena
až v návaznosti na aktuální prostorové možnosti školy.
Vzhledem k povinnosti každé obce zajistit dětem - žákům povinnou školní docházku ve
vlastním školním zařízení nebo smluvně s jinou obcí, si přeji, aby získaná dotace na přístavbu dvou odborných učeben se zázemím byla účelně využita, a aby záměr dostavby
dvou odborných učeben byl zrealizován a naplněn ke spokojenosti žáků i rodičů.

Mgr. Jana Havelková, ředitelka ZŠ
Kamila Třísková.

Memoriál Eugena Třísky ‒ Bukovinské štafetování
V dopoledních hodinách posledního dne měsíce června uspořádali naši hasiči již dvanáctý ročník Bukovinského štafetování. Soutěž kolektivů mladých hasičů je zařazena
do seriálu Okresní ligy mládeže, kterou pořádá Okresní odborná rada mládeže. Mládežnická družstva soupeřila ve štafetách na 4x60 metrů a ve štafetě požárních dvojic.
Soutěže se zúčastnilo celkem 29 družstev. Kromě domácích mladých hasičů soutěžili také vyznavači požárního sportu z Bořitova, Březiny, Jabloňan, Velkých Opatovic,
Rájce, Habrůvky a Horního Poříčí. Soutěžilo se jak v kategoriích starších tak v kategorii mladších žáků.
V kategorii starších žáků zvítězilo, stejně jako loni družstvo z Bořitova. Na druhém místě se opět umístilo družstvo Březiny. Třetí místo letos vybojovali mladí hasiči z Těchova.
V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Horního Poříčí, druhá byla opět Březina
a třetí se umístil Bořitov.
Je potěšující, že se po letech u nás podařilo obnovit tradici požárního sportu. Výkonnost našich mladých hasičů se rok od roku vidětelně zlepšuje a to i přes malou základnu. Nicméně se letos podařilo postavit do soutěže dvě družstva mladších žáků.
Družstvo A se umístilo na 10. místě a družstvo B na 14. místě z celkového počtu
10

Družstvo mladých hasičů se svými trenéry. Zleva: Petr Mudra, Pavel Mudra, Hynek Čermák, Jakub Tříska, Michal Kotulan, Petr Svoboda, Kamila Třísková, Tereza Svobodová, Matěj Pilař, Patrik
Vojtěchovský. Klečící zleva: Jiří Hynšt ml., Pavel Buchta. Ležící zleva: Miroslav Písařík, Jiří Hynšt.
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Letní soustředění nejmladších hasičů
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Ve dnech 17. až 19. 8. proběhlo na hřišti za školou letní soustředění malých hasičů.
Pod vedením trenérů Jiřího Hynšta staršího a mladšího, Ladislava Kotulana a strojníka
Antonína Zelinky pilovaly děti disciplíny hasišského sportu. Na programu byly i různé
hry a výlet. Sobotní večer byl zpestřen promítáním pohádky na kterou se přišly podívat
i jiné děti se svými rodiči. Spaní pod stanem bylo také pohodové díky vlahým letním
nocím. Společný víkend přinesl mladým hasičům spoustu pěkných zážitků a hlavně
zdokonalení v dovednostech hasičského sportu. Doufejme že je dokážou zúročit i při
nejbližších závodech.

Mladí hasiči startují k pořárnímu útoku
pod bedlivým dohledem Jiřího Hynšta
staršího. Zleva: Michal Kotulan, Kamila
Třísková, Pavel Mudra, Tereza Svobodová,
Petr Mudra a Petr Svoboda.

Červnový noční výjezd na požár v rodinném domě
V neděli 24.6. v 01:40 byla jednotka povolána na požár rodinného domu v Bukovině,
který vznikl od krbové vložky. Na místo přijela zároveň s Policií ČR. Po probuzení majitele bylo průzkumem zjištěno, že na udaném místě nic nehoří. Velitel nahlásil na operační středisko dostavení se na místo události. Operačním důstojníkem mu bylo sděleno,
že požár se sice nachází na udaném čísle popisném, ale v obci Bukovinka. Došlo tedy
k chybnému vyhlášení poplachu.
Mezitím projela naší vesnicí směrem na Bukovinku JSDHO Březina, která již měla správné informace. Vzhledem k tomu, že naše jednotka byla připravena k zásahu, poslal ji
operační důstojník do Bukovinky také.
Po příjezdu do Bukovinky se na místě nacházela již zmíněná jednotka z Březiny a místní
jednotka. Vzápětí dorazila jednotka z Jedovnic a HZS z Blanska. Požár se rozšiřoval
v podlaze patra rodinného domu a v prostoru mezi krovy střechy, hasilo se za pomoci
jednoho proudu „C“
Naše jednotka pomáhala s rozebíráním a vynášením dřevěných a sádrokartonových
konstrukcí podlahy a stropu podkroví, kde byly termokamerou zjišťovány ohniska rozšiřujícího se požáru, ohořelé trámy a doutnající tepelné izolace.
Bylo veliké štěstí, že majitelé zjistili vznikající požár včas. Opravdu nechybělo mnoho
a následky mohly být mnohem horší. I tak ale bohužel muselo dojít k poměrně velkým
zásahům do dřevěných podlah a stropních konstrukcí, kam se již požár stačil rozšířit.
Poškozeny byly také rozvody vody a elektřiny. Majitelé budou muset přistoupit k rozsáhlým opravám.
V 5:22 hodin byl ukončen zásah a jednotka se vrátila domů. Opět prokázala akceschopnost a i přes chybné nahlášení byla připravena pomoci. Poděkování patří všem jejím
členům, kteří se zúčastnili zásahu.

Jaroslav Ondráček,
velitel JSDHo Bukovina

foto ze zásahu
z archivu SDH Jedovnice
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Hasičská fontána Praha 2018

Taktické cvičení jednotek požární ochrany
Všechno začalo v polovině měsíce února,
kdy byly všechny jednotky a obecní úřady
v ČR osloveny Spolkem Hasičské fontány,
zda by měly zájem se účastnit největší
hasičské fontány na světě u příležitosti
výročí 100 let od vzniku Československa.
Stanoveno bylo mnoho požadavků, které měly přihlášená družstva splnit a odsouhlasit. Po domluvě starosty obce s velitelem jednotky bylo rozhodnuto přihlášku na akci
zaslat, s tím že případný materiál který nevlastníme se postupně zajistí a bude dále
k použití v jednotce. Dne 25. února jsme svoji přihlášku zaslali elektronicky, následně
potvrzenou zřizovatelem (obcí) i písemně a očekávali věci příští.
Celý výběr všech jednotek měl na starosti Hasičský záchranný sbor (HZS) podle vlastních kritérií a nemohli jsme jej nijak ovlivnit.
13. března jsme obdrželi zprávu, že naše jednotka byla zařazena do užšího výběru
a začínali mít obavy, co budeme dělat když nás opravdu vyberou. Toto se stalo 17. dubna, kdy jsme ve večerních hodinách obdrželi mail, že naše družstvo bylo
vybráno pro provedení akce „Hasičská fontána Praha 2018“. A začalo shánění...
Napřed bylo třeba vybrat z jednotky pět členů, kteří budou ochotní se třídenní akce
zúčastnit, vzít si v pátek volno v zaměstnání a pracovně navštívit hlavní město... Také
jsme začali shromažďovat požadovaný materiál, přičemž se ukázalo, že většinu vlastně
již máme. A tak se nakonec zakoupilo jen záchranné lano, které své uplatnění v jednotce najde i nadále a pár náhradních dílů. Potřebné dvě záchranné plovací vesty velitel
jednotky zapůjčil od svého zaměstnavatele.

notkám uhrazeny HZS.
A tak jsme nakonec v pátek 1. června brzy ráno na Krajské operační středisko HZS
(KOPIS) ohlásili náš výjezd na toto cvičení a vyrazili po proslulé D1 do Hlavního města.
Úsměvné nám připadalo, že náš příjezd na místo cvičení byl naplánován v rozmezí tří
minut, ve 14:12 – 14:15 hodin, ale kupodivu jsme tento limit i přes rozkopanou D1
a páteční pražskou dopravní špičku dodrželi. Na nábřeží Vltavy jsme po chvíli čekání
vyložili požadovaný materiál a odjeli do místa ubytování.
Naše jednotka byla ubytována ve vojenské ubytovně na Ruzyni, kde jsme až do neděle zaparkovali i vozidlo. Ubytování bylo dle námětu cvičení nouzové. Nás pět bydlelo
v jednom pokoji se dvěma lůžky a třemi nafukovacími matracemi na zemi. Mnoho
jednotek potom bylo ubytováno společně ve velkých tělocvičnách Sokola Královské
Vinohrady. Zajištěno bylo též jednoduché stravování.
V pátek večer byly poté přistaveny „evakuační autobusy“ v podobě kloubových busů
pražského dopravního podniku, které nás dopravily zpět na nábřeží k provedení generální zkoušky fontány. Již odpoledne na poradě velitelů jsme se dozvěděli, že z důvodu nefunkčnosti aplikace v tabletech budou vodní proudy řízeny jiným způsobem,
a to pomocí světelných ukazatelů. Ovšem netušili jsme, že tento ukazatel budeme mít
na druhém břehu řeky Vltavy, ve vzdálenosti dobrých 300 m, na jednom balkóně ve
druhém patře, uprostřed osvětlené řady domů....a ještě na něj budeme koukat přes
stříkající vodu dvou proudů. A tak zpočátku to bylo spíše odhadování, kam zrovna ukazatel směřuje, každý proud stříkal někam jinam a všechno se dolaďovalo za pochodu
a také druhý den na poradě.

V polovině května dorazil manuál pro řízení vodních proudů. Proudy pro stříkání měly
být koordinovány pomocí speciální aplikace, kterou si každá jednotka stáhla do vlastního tabletu. Již tehdy jsme přišli na to, že tento systém řízení bude asi pěkný oříšek,
protože aplikace i přes její další aktualizace příliš nefungovala, zpožďovala se oproti
času atd.
Celá tato akce byla oficiálním taktickým cvičením zúčastněných jednotek požární
ochrany na téma „ Stavba evakuačního střediska, koordinace činností, řízení zásahu
a organizace místa zásahu při nasazení velkého množství jednotek a dálkové dopravě vody hadicemi Hasičská fontána Praha 2018“, s cílem mj. procvičit postupy při
mimořádném a nouzovém ubytování více jak 1000 lidí, zajištění náhradních zdrojů
el. energie, ověřit rychlost budování tras dálkové dopravy vody hadicemi, dojezdové
časy jednotek atd. - celý Plán cvičení měl 14 stran.....Náklady by měly být všem jed-
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Hlavní den cvičení byla sobota, kdy jsme až do večera měli volno, a tak některé jednotky vyrazily poznávat taje velkoměsta a my se rozhodli, že vzhledem k velmi teplému
počasí půjdeme raději do přírody. A tak jsme si udělali hezkou pěší vycházku údolím
Divoké Šárky, krásného místa na okraji Prahy.
Večer jsme opět nastoupili do připravených autobusů, tentokrát již v plné zásahové
výstroji – a v ní také celou půlhodinovou cestu vydržet, což v autobuse který jezdil celý
den v horké Praze, nacpaném 150 hasiči byl už po pár minutách docela zážitek...
Na místo jsme dorazili po 19 hodině, a již kolem 21 hodiny, více jak hodinu před začátkem, byly oba mosty i nábřeží obsypány několika desítkami tisíc diváků. Mezi nimi byli i
členové vlády České republiky. Premiér Andrej Babiš se zastavil i mezi námi na nábřeží
a proběhlo i nějaké to „selfíčko“
Provedení hasičské fontány bylo naplánováno na 22 hodinu, a po krátkých projevech
byla fontána spuštěna. První částí byla státní hymna, druhou tradiční Vltava z cyklu
Má vlast B. Smetany a třetí částí Slovanské tance A. Dvořáka. Celkem zhruba 17 minut,
za řevu čerpadel PPS 12 a barevného osvětlení za našimi zády. Skončilo to nadšeným
potleskem tisíců diváků.
Pro hasiče dole na nábřežích, mostech a pontonech uprostřed řeky to ovšem byla tvrdá práce. Bylo třeba udržet stálý tlak vody na proudech a ještě s natlakovanou hadicí
a proudnicí podle pokynů ukazatele pěkně svižně hýbat, tak aby celkový dojem byl
podle plánu. Ty tři hasiče z každé jednotky, kteří drželi hadici s proudnicí, bolí ruce
a záda asi ještě dnes....
S pocitem dobře odvedené práce jsme byli autobusy odvezeni na nocleh a v neděli dopoledne si uklidili pokoj, vyzvedli vozidlo a odjeli sbalit materiál na nábřeží. Po klidné
jízdě jsme odpoledne dorazili domů a na KOPIS nahlásili návrat ze cvičení. Pak ještě
bylo nutné udělat pár papírových povinností, jako vypsat „Dílčí zprávu o zásahu“ apod.
A taky si říci: Byli jsme u toho!!

foto Michal Novotný

Co dodat...Tohoto námětového cvičení a největší hasičské fontány na světě se zúčastnilo více jak 1000 hasičů z cca 210 jednotek profesionálních i dobrovolných, rovnoměrně vybraných z celé republiky. Nataženo bylo více jak 7 kilometrů hadicového vedení
a přečerpáno (a do Vltavy zase vráceno) bylo několik set kubíků vody. Mimochodem,
jak nám říkal velitel cvičení , vysvětlit jedné z úřednic, že vodu do Vltavy zase vracíme
byl prý jeden z nelehkých úkolů. Však i na sociálních sítích jsme se dočetli jak si můžeme dovolit v tomto období sucha vodou takto plýtvat.... Nehledě na množství nutných
dalších povolení, záborů prostranství, uzavírek komunikací atd.
My jsme si zase ověřili, že dokážeme zvládnout i takovouto náročnou vícedenní akci,
že naše jednotka je v rámci možností spolehlivá.
Celý výsledek si můžete prohlédnout na internetu, na různých sociálních sítích najdete
mnoho záznamů Fontány natočených diváky. Uvidíte mnohem více, než jsme z nábřeží
u strojů a proudnic viděli my... A poděkování od organizátorů, které jsme posléze obdrželi bylo velmi krásně napsáno.
Vzhledem k tomu, že toto vydání Zpravodaje OÚ je poslední ve volebním období
stávajícího zastupitelstva, dovolte mně abych zastupitelstvu jako velitel Jednotky
dobrovolných hasičů obce Bukovina poděkoval za vzornou spolupráci, podporu
a zajištění finančních potřeb pro jednotku. Věřím, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.
Také mně dovolte, abych tímto způsobem poděkoval za dlouholetou vzornou práci
v jednotce p. Bořivoji Fialovi, který tuto činnost již nemůže vykonávat a naše řady
musel opustit. Ve funkci hasič jej v jednotce nahradil pan Pavel Blažík.

foto Vít Šimánek

Jaroslav Ondráček, velitel JSDHo Bukovina
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Pyrocar 2018
Ve dnech 15. - 18. srpna 2018 se
na letišti v Přibyslavi uskutečnil již pátý ročník akce Pyrocar.
Je to největší setkání požárních
automobilů, jejich řidičů a osádek
a zároveň jediným veletrhem hasičské a záchranářské techniky
v České republice.
Koná se v intervalu 1x za tři roky,
i když ten letošní byl v rámci oslav
100 let vzniku Československa až
po čtyřech letech.
Na letiště dorazilo celkem 352 hasičských vozidel, čímž byl mimo jiné
i ustanoven a Agenturou Dobrý den
uznán i nový český rekord – nejvíce
hasičských automobilů na jednom
Naše vozidlo vedle T805 z České Lípy
místě.
Význam akce při sobotním slavnostním zahájení potvrdila i účast
ministra vnitra ČR, ředitele HZS ČR,
starosty SH ČMS, hejtmana kraje
Vysočina, senátorů a mnoha jiných
vzácných hostů.
Naše jednotka byla zastoupena na
všech ročnících: Dvakrát s vozidlem
Letištní speciál Rosenbauer Panter
Avia, dvakráte jsme pomáhali s organizací jako členové technické čety a letos jsme představili nový vůz naší jednotky,
DA L1Z Ford Tranzit. Náš Tranzit byl podle dostupných údajů jediným, jehož přestavbu
realizovala firma Hagemann.
Vystavovatelů byla celá řada, včetně všech nejvýznamějších výrobců potřeb pro hasiče. Zastoupeny byly firmy jako Rosenbauer, který dovezl ukázat letištní speciál typu
Panter určený pro letiště v irském Belfastu. Je velmi zajímavé prohlédnout si tak impozantní stroj pěkně zblízka, vždyť podle typu může vézt až 19 tisíc litrů vody, vážit 52 tun
a dva motory tento kolos rozjedou na 80km/hod za méně než 20 sekund...
Další zúčastněné firmy prezentovaly přestavby vozidel na podvozcích různých výrobců,
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speciální vozidla, prvky výzbroje a výstroje hasičů výjezdových jednotek pro různé typy
zásahů, výstražná zařízení pro vozidla, zkrátka všechno, co profesionální i dobrovolný
hasič potřebuje či potřebovat může..
Tatra, Dräger, Pavliš a Hartman, Avia, Továrna hasicí techniky, Holomý, Scania, Meva atd.
– co název firmy, to v hasičině pojem, a žádná z nich si tento veletrh nenechá ujít. Účastnily se i jiné bezpečnostní složky, jako je Policie ČR, Správa státních hmotných rezerv,
BESIP, ale také partneři hasičů, se kterými spolupracujeme – Společenstvo kominíků, výborná organizace Popálky (www.popaleniny.cz), pojišťovny a mnoho a mnoho dalších..
Předváděny byly ukázky hašení požáru shozem vody ze vzduchu ve spolupráci s Leteckou službou Policie ČR, dekontaminace osob, vyprošťování osob z havarovaných
vozidel a mnoho dalšího.
Odpoledne a večer probíhal i kulturní program za účasti mnoha známých i méně známých umělců. Prostě, jak říkal slogan akce – „Hasičský fest, jak má být!“. Hasiči si sami
vše zorganizovali a zajistili vše, od dodávek elektřiny s pomocí generátorů, až po úklid,
parkování a zdravotní pomoc. Také non-stop stravování zvládaly okolní sbory dobrovolných hasičů. Snad jen chemické toalety zajistila jiná firma než hasiči.
Přes veliké vedro a spousty prachu jsme si Pyrocar užili, stejně jako těch zhruba 30 tisíc
návštěvníků akce. U výrobců jsme okoukli co by se nám třeba někdy do jednotky hodilo
pořídit a jaké jsou nové trendy v hasičině.
Na Pyrocar bohužel vrhla stín velmi smutná událost. V sobotu odpoledne, přímo na akci
náhle zemřel ing. Karel Richter, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Uprostřed svých hasičů, kterým se věnoval celý život a v jejichž čele stál celých 18 let. Přitom ještě dopoledne akci v dobré náladě zahajoval a vítal vzácné hosty.
Čest jeho památce.

Zářiový výjezd na požár lesa
V úterý 11. září v 17:16 byl jednotce vyhlášen poplach na požár lesa, upřesněný na
jeden hořící strom. Požár byl nahlášen pozornými cyklisty Jakubem Mikšem a Martinem Pokorným z naší obce. Jeden z nich počkal u orelského hřiště na příjezd jednotky
a dovedl ji na místo. Naše jednotka se dostavila jako první a zjistila požár jednoho
pařezu, ze kterého šlehaly vysoké plameny. Požár se nijak nešířil, proto si jednotka
přichystala hasící přístroje a vyčkala na blížící se jednotku JSDHo Březina, která pařez
uhasila vodou z cisterny. Dále se dostavila jednotka HZS Blansko a správce polesí. Poté
byl proveden průzkum okolí, zda se požár nešíří např. pod zemí a jednotka se v 18:40
vrátila domů. Naše jednotka tedy opět svůj úkol splnila a zúčastněným členům patří
poděkování.
text a foto na dvoustraně Jaroslav Ondráček, velitel JSDHo Bukovina
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Cyklistické odpoledne
V naší obci vznikla hezká tradice jarních cyklovýletů pod vedením manželů Ducháčkových. Ta letošní se konala v sobotu 26. května. Teplý a slunečný den byl pro lesní
projížďku jako stvořený a tak se na srazu před hasičkou sešlo více jak třicet malých i velkých cyklistů. Pan Ducháček seznámil přítomné s trasou, přidal několik praktických rad
o údržbě kola, připomenul důležitost ochranných prostředků a zásady bezpečné jízdy
ve skupině. Pak se cyklisté rozdělili do dvou výkonnostních skupin. Zdatnější sportovci
se vydali na delší trasu s hlavním cílem u „Tří smrků“ pod Ruprechtovem, která vedla
zčásti krásným Rakoveckým údolím a také po lesních cestách v jeho okolí. Tato trasa
měřila zhruba 30 kilometrů. Skupina méně zdatných cyklistů a menších dětí se vydala
s paní Ducháčkovou lesními cestami do Bukovinky, kde se děti i dospělí občerstvili
a vydali se stejnou cestou zpět. Tato skupina najela asi 12 kilometrů. Po dojezdu k hasičce zde čekalo na všechny cyklisty občerstvení v podobě párku v rohlíku nebo cigára,
děti dostaly ještě limonádu. Připraveno bylo i osvědčení o absolvování kurzu cyklistiky. Na organizaci zdařilé akce se kromě Ducháčkových ještě podíleli: Obec Bukovina,
SDH Bukovina a Základní škola Bukovina.

text a foto Jaroslav Luner
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Den dětí
V sobotu 9. června se konal na hřišti u školy již tradiční „Den dětí“. Ten letošní byl,
podobně jako ten loňský, ve znamení televizního Večerníčku. Tentokrát však režisérka Mirka Hynštová zvolila jen jednu
postavičku - známého a oblíbeného
krtečka. Motivem celé akce se stal
krtečkův příběh o tom, jak přišel ke
kalhotám. Na pěti stanovištích byly
připraveny úkoly, kde si děti mohly
prakticky vyzkoušet jednotlivé práce potřebné při výrobě plátna.
Děti, které přicházely většinou v doprovodu rodičů nebo prarodičů, dostaly u zápisu potřebné informace
Výroba krtečků pod dohledem Heleny Hynštové.
a soutěžní kartičky, dospělí pak lístečky pro zapisování odpovědí na
otázky záludného testu, které se
postupně dozvídali na jednotlivých
stanovištích. Hned u zápisu měly
děti připraven první úkol: vyrobit
si podle vzoru filcové krtečky na
památku. Pak se vydaly na cestu za
dalšími úkoly. Druhým úkolem bylo
zasazení lnu. Na další zastávce pak
len namočily a nalámaly. Cesta vedla
dále k hasičce, kde bylo poslední za- Sázení lnu na stanovišti, které měla na povel Martina
stavení. Děti zde vyrobily nit z vyče- Čermáková.
sané příze a vedle v garáži si vyzkoušely výrobu plátna na stavu, který
vyrobil Jiří Hynšt. V cíli, který byl
opět u školy, čekalo na malé poutníky občerstvení v podobě limonády
a párku v rohlíku. Zlatým hřebem
vydařeného odpoledne se stalo
házení práškovými barvami, které
přerostlo v bitvu každého s každým.
Někteří jedinci vypadali po skončení
této kratochvíle opravdu neotřele.
Na závěr došlo na udělení ceny nej- U rybníčka se namáčely rostliny. Na správnost postupu
dohlížely Alexandra Hrabalová a Adéla Luterová.
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lepšímu řešiteli dospěláckých testů a pak se rozproudila volná zábava a tanečky v rytmu disko.
Děkujeme všem, kteří se pod režijním vedením Mirky Hynštové zapojili do přípravy a realizace akce. Snad
jim všem invence a ochota podílet
se na podobných akcích vydrží i do
budoucna. Doufejme, že pořadatelé - obecní úřad společně s hasiči
nenechají pěknou tradici zaniknout
a že se sejdeme na „Dětském dnu“
také příští rok.
U rybníčka děti také lámaly vysušený len.

Ivana Pařízková učila děti vyrobit nit z vyčesané příze.

Výroba plátna na stavu, který vyrobil Jiří Hynšt a mistrně
ovládala Katka Ondrová.

w
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Letní noc se skupinou Médium
Sobota 30. 6. patřila hasičům. Na dopolední závody mladých hasičů s názvem Bukovinské štafetování, o kterém píšeme na jiném místě, navázala letní noc se skupinou
Médium. Na začátek prázdnin byl večer poměrně chladný a proto se taneční zábava
pod širým nebem rozjížděla poněkud pomaleji. Teplé nápoje však šly rychle na odbyt
a i díky nim se nakonec přece jen zábava dostala do obrátek. Skupina Médium hrála
jeden hit za druhým a tak dobrá nálada na „tanečním parketu“ i u stolů vydržela až do
pozdních nočních hodin.

text a foto na dvoustraně Jaroslav Luner
24
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Soutěž o nejlepší guláš
V sobotu 21. července se konal na hřišti u školy další ročník gurmánské soutěže o nejlepší guláš. Propozice se oproti
předchozím ročníkům nezměnily: Guláš musel být uvařen
v časovém limitu a soutěžící si opět museli sami zajistit
všechny suroviny, zdroj tepla, kuchyňské potřeby a dekoraci
přiděleného stánku. Součástí soutěže bylo také degustování
domácích moučníků ke kávě, které soutěžící pochopitelně
napekli doma a nabízeli během vaření na svých stáncích.
Dalšími kritérii pro hodnocení soutěžících byla výzdoba jejich stánku a také nálada, kterou členové družstva šířili. Vše
bodovala tříčlenná porota ve které byla předsedkyní Jiřina Jeřábková, členy František
Herzog a Vladimír Ducháček.
Stejně jako v předchozích ročnících byla vypsána cena veřejnosti. Každý, kdo zaplatil
vstupné 100 Kč, získal právo na degustaci všech výrobků soutěžících a také 4 hlasovací
kolíčky, které mohl rozdělit podle uvážení mezi jednotlivá družstva.
Atmosféru odpoledne dotvářela folková a country skupina Grýn. Na veškeré dění dohlížela hlavní organizátorka Mirka Hynštová.
O přízeň poroty a publika se ucházelo pět gulášů, které byly vařeny u čtyř vyzdobených
stánků, na jejichž pultech dráždily mlsné jazyky návštěvníků další dobroty. Následuje
výčet stánků s názvy soutěžních týmů, vyjmenování jednotlivých kuchařů a dobrot,
které nabízeli k ochutnání:
U pejska a kočičky
Na stánku číslo 1 vařily Ludmila Schildová, a Hana Garajová
hovězí guláš. K němu byly připraveny dokonce čtyři přílohy
– karlovarský knedlík, chleba,
rohlíky a také bramboráček.
Nabízené moučníky byly tyto:
makové buchty, tvarohové
buchty, ovesné sušenky, sýrová
pochoutka na sladko i na slano
a jako extra specialita – vychlazené ovoce máčené v belgické
čokoládě. K osvěžení se podávala voda s citrónem a meduňkou. Byl zde také připraven
dort od pejska a kočičky pro vítěze soutěže.

Těžkej Pokondr
Aleš Pokorný, Ivana Pařízková, Katka Ondrová vařili na stánku číslo 2. Také zde vznikal
tradiční hovězí guláš, který byl ve výsledku
podáván s chlebem nebo rohlíkem. Jako
předkrm zde byl nabízen hummus s tortilla
chips, dále těstovinový salát s kuřecím masem, a také zelný a bramborový salát, prezentovaný jako zákrm. Připraven byl také
dezert: tvarohové rohlíčky a tchýnina buchta. Nápoje: kávička a domácí medovina.
Bratři v triku
Stánek číslo 3 ovládla rodina Hynštova. Jiří
Hynšt a Zdeněk Hynšt zde s láskou připravovali pro změnu vepřový guláš. Jako příloha
byl nachystán buď domácí chléb z černého
piva nebo chléb Rašner a také rohlík. Čekání
na guláš návštěvníkům zpříjemnil podávaný
předkrm – dýňová polévka. Jako moučník
ke kávě zde byla podávána hanácká buchta
nebo cuketový perník.
Divočáci (Paroháči)
Na stánku číslo čtyři vařili kuchařští mistři
Roman Turčínek, Michal Kneifl a Roman Telíšek. Do soutěže přihlásili hned dva guláše:
hovězí a srnčí. Samozřejmě i zde byly podávány moučníky, a to kefírová buchta a mini
croissanty s čokoládovou náplní. Na vytrávení nalévali výbornou domácí třešňovici.
Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že kdo se před touto akcí doma vydatně naobědval,
trpce litoval, že nemůže z důvodu naplněné kapacity svého trávícího traktu ochutnat
všechny nabízené laskominy a naplnit blahem chuťové buňky hned pěti výbornými guláši. Ještě větší škodu má ten, kdo litoval stokoruny a na akci vůbec nepřišel. Vždyť kde
jinde se za ty peníze dostane tolik skvělého jídla a jako bonus pohoda a dobrá nálada,
která tuto akci vždy provází?
A jak to vlastně dopadlo? Porota měla komplikovanou práci. Nejen, že bylo těžké určit
pořadí skvělých gulášů, ale také, jak již bylo výše řečeno, musela kromě chuti guláše
w
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hodnotit také domácí moučníky ke kávě, výzdobu stánku, a také náladu, kterou členové družstva šířili. Když vše sečetli, vyšlo jim následující pořadí:
1. U pejska a kočičky
2. Těžkej Pokondr
3. Bratři v triku
4. Divočáci - hovězí guláš
5. Divočáci - srnčí guláš
Veřejnosti, která hodnotila jen chuť
guláše, vyšel stejný vítěz jako
porotě. Další pořadí se však již lišilo:
1. U pejska a kočičky
2. Bratři v triku
3. Divočáci - hovězí guláš
4. Divočáci - srnčí guláš
5. Těžkej Pokondr

Porota. Zleva: Vladimír Ducháček, Jiřina Jeřábková,
František Herzog.
Soutěžící družstva při vyhlášení vítězů.

Přestože se jednalo o soutěž, její výsledky nebyly až tak důležité. Mnohem větší význam mělo příjemně prožité odpoledne plné gurmánských zážitků, příjemných setkání
se spoluobčany a pohody, kterou šířili všichni zúčastnění za vydatné pomoci kapely
Grýn. Ta hrála celé odpoledne k poslechu, večer pak i k tanci. Největší uznání však
zaslouží všechny soutěžní týmy kuchařek a kuchařů bez ohledu na výsledek v soutěži. Nebáli se jít „se svou kůží na trh“ a všichni prokázali nejen své kuchařské umění,
ale také smysl pro humor a recesi. A to není vůbec málo. Na závěr velký dík agilním
bukovinským hasičům v čele se starostou Alešem Pokorným a hlavní organizátorkou
Mirkou Hynštovou. Je moc dobře, že připravují podobné akce a starají se, aby v naší
vesnici takříkajíc nechcípl pes...

28

Kapela Grýn

text a foto Jaroslav Luner
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Za divadlem do Hlíny
29. 7. uspořádal Obecní úřad již tradiční zájezd do přírodního divadla v obci Hlína
u Ivančic. Zde předvádí svá představení Divadelní spolek při místním Sboru dobrovolných hasičů. Letos místní soubor nastudoval pohádku Lotrando a Zubejda na motivy
Karla Čapka a stejnojmenného filmu režiséra Karla Smyczka a scénáristy Zdeňka Svěráka. V představení byly použity dnes již zlidovělé filmové písničky, které složil Jaroslav
Uhlíř s texty Zdeňka Svěráka. Ale nebyli by to divadelníci z Hlíny, aby nepřidali písně
z vlastní tvorby. Hudbu složil Jaroslav Beer a texty napsala Miloslava Plačková.
Amatérští divadelníci si letos ukousli opravdu velký krajíc. Představení v podstatě kopírovalo notoricky známý film. Divák se tak neubránil srovnávání předváděných amatérských hereckých výkonů s výkony plejády skvělých herců ve stejnojmenném filmu.
V tomto srovnání ochotníci samozřejmě nemohli obstát. Hodnota představení byla
v něčem jiném. Hlavně ve skvělé atmosféře, která byla dána přírodním prostředím,
nadhledem a bezprostředností hereckých výkonů i nápaditými dekoracemi a kostýmy,
včetně neodolatelného velblouda. Milou atmosféru představení vytvářeli také diváci,
kteří opět naplnili hlediště do posledního místečka. Malí i velcí se dobře bavili, pobrukovali si s herci známé písně, reagovali na vtipné repliky či narážky a velkoryse přehlíželi drobné nedostatky. Výsledkem byl opět velmi příjemný kulturní zážitek.

text a foto Jaroslav Luner
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Žalman & spol. – koncert v Bukovině
18. 8. uspořádal Obecní úřad na hřišti u školy koncert známého folkového uskupení Žalman
a spol. Vůdčí postava skupiny Pavel Lohonka, uměleckým jménem Pavel Žalman Lohonka,
zkráceně též Žalman, slaví tento rok již 50. výročí působení na české folkové scéně, kde je
dlouhá léta jednou z nejvýraznějších postav. Do povědomí příznivců folku se dostal za svého působení v legendární jihočeské kapele Minnesengři. Mimo jiné také spolupracoval
s další významnou jihočeskou folkovou skupinou Nezmaři. Od roku 1982 až do současnosti působí ve své vlastní hudební skupině s názvem Žalman & spol. Poslední roky
hraje toto uskupení ve složení: Pavel Lohonka, Petr Novotný, Michaela Hálková a Pavel
Malina. Není divu, že koncert této známé skupiny se stal pro Bukovinu velkou událostí,
na kterou se sjeli návštěvníci z širokého okolí. Více jak 400 spokojených folkových příznivců vytvořilo skvělou atmosféru, kterou si skupina velmi pochvalovala. Ke zdaru akce
přispělo i slunečné letní počasí a vzorná organizace, kterou zajišťovali především členové SDH Bukovina. Za to, že se koncert vůbec uskutečnil, můžeme poděkovat především agilním bukovinským ženám, které Pavla Lohonku a zpěvačku Michaelu Hálkovou
loni úspěšně kontaktovaly. Jmenujme tedy alespoň „duše“ celé akce Evu Dekanovou
a Ivanu Pařízkovou.

text a foto Jaroslav Luner
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750. výročí 1. písemné zmínky o Bukovině
přednáška ing. Josefa Plcha

Letos si naše obec připomíná 750leté výročí první písemné zmínky o Bukovině. Na toto téma přednášel 31.8. na
hřišti u školy ing. Josef Plch, autor našeho erbu a vlajky.
Návštěvníci této bezpochyby zajímavé přednášky se dozvěděli, mnoho zajímavých skutečností z nejstarší historie naší obce i sousední Bukovinky, se kterou je Bukovina
historicky úzce spjata. Všechna fakta pak byla zasazena
do širších historických souvislostí. Celá přednáška včetně
obrazové prezentace byla zaznamenána. Tento záznam
najdete na www.obecbukovina.cz.

Ing. Josef Plch

V tomto článku uvedeme nejpodstatnější informace, které na této přednášce zazněly.
Povídání o nejstarší historii obce začneme tím, co píše v nejstarší Pamětní knize obce
Bukoviny první zdejší kronikář Antonín Malík:
Obec Bukovina má svůj původ od dvorka nyní popisné číslo 21 a 22, který nějakým pánem
jména neznámého založen byl a že les bukový byl nazval jméno jeho „ Bukovina“. Kdy se
tak stalo nedá se s určitostí zjistiti, avšak podle některých zpráv a nálezů vidno, že tento
prastarý býti musí, neboť při kopání hlíny na zavážení potoka na návsi nalezena byla
kamenná sekyra s kladívkem.
Že tudyto se též ubírali na své apoštolské cestě naši věrozvěsté sv. Cyrill a Method vidno z dvojramenného kříže vztyčeného na kapličce zasvěcené nejsvětější Trojici na cestě
ke Křtinám.
Další zprávy se dočítáme ze staré latinsky psané původní listiny, která se chová ve farním
archívu křtinském. Listina zní v českém překladě takto:
Pan Hartmann z Holštýna pozdravení! V známost chceme uvésti, že při zdravém rozumu
a při zdravém těle, svůj dvůr Bukovina zvaný, sestrám a klášteru Zábrdovskému po naší
smrti svobodně k užívání ponecháváme. Dáno Léta Páně 1268. Tatáž listina komisí potvrzena datována je roku 1283.
34

Zápis v listině z roku 1268, kterou Hartman z Holštejna odkazuje ves premonstrátorské kanonii
v Zábrdovicích považoval tedy první bukovinský kronikář Antonín Malík za nejstarší doloženou zmínku
o obci Bukovina.
Na přednášce Josefa Plcha jsme se dozvěděli, že
překlad této listiny z latiny je poněkud nepřesný.
Nový překlad od Kamily Šustrové a PhDr. Zbyňka
Svitáka výslovně jmenuje ves Bukovany, nikoli jen
dvůr. Naše kronika dále uvádí jako příjemce daru
řádové sestry, nový překlad zase bratry. To jsou ovšem jen malé nepřesnosti v překladu listiny. Mnohem závažnější je, že naše kronika neuvádí text
druhé, potvrzující a hlavně upřesňující listiny psané
o 15 let později. O této listině z roku 1283 se náš
kronikář jen letmo zmiňuje. Pro pochopení nejstarší
historie naší obce je však tato listina velmi důležitá.
Hartmanovy listiny z let 1268 a 1283
reprofoto: Marek Audy
Přibližný překlad zní takto:
Poněvadž nestálost času přivádí v zapomenutí staré činy, je třeba činy písemným svědectvím dobře stvrditi. Proto chceme, aby vašemu společenství bylo známo, že naši
ves řečenou Bukovany (Pvchwan) s kostelem, lesy a jiným příslušenstvím kostelu blahoslavené Marie Panny v Zábrdovicích a konventu tamtéž právem vlastnictví, božskou
láskou nadechnuti, jsme udělili po smrti naší k svobodnému držení. Aby pak nevznikla
o tom pochybnost, dali jsme jim přítomný list naší pečeti stvrzený.
Velmi potěšitelnou změnou pro premonstráty bylo, že jim Hartman přidal ke vsi ještě
les, který si podle první listiny hodlal ponechat, a také kostel, který nebyl v první listině
vůbec zmiňován. Z toho se dá usuzovat, že kostel v roce 1268 ještě neexistoval a byl
postaven někdy mezi lety 1268 a 1283.
Zmínka o kostelu ovšem také určuje lokalitu, o kterou se jedná. Není to Bukovina, jak se domníval náš první kronikář,
ale jedná se o dnešní Bukovinku. Zbytek kaple románského kostela o kterém
je v listině pravděpodobně řeč, totiž
najdete v areálu místního zrušeného
hřbitova. Během husitských válek byl
poničen, obnovil jej pak mnich Pavel,
který zde měl být roku 1475 i pochován. Zbytky kaple románského kostela v areálu bývalého
Kostel bohužel vyhořel v roce 1772. hřbitova v Bukovince
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Již následující rok však byl nedaleko postaven barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
který je v Bukovince dodnes.
Nedaleko kostela v Bukovince je také kaple Nalezení Madony křtinské. Nápis na ní připomíná, že se v těchto místech Panna Marie zázračně zjevila. Podle jiné legendy zde
byla nalezena po silné bouři její socha. Říká se, že ji v křoví osvítil blesk a na tom místě
pak vyrostl kaštan. Legendu o nalezení sochy poprvé písemně zaznamenal zábrdovický
mnich Vigsius až roku 1663. Dále tento mnich uvádí, že socha byla v roce 1210 přenesena do Křtinského kostela, kde je dodnes. Datum které uvádí Vigsius je však zpochybněno experty, kteří odhadují dobu vzniku sochy na začátek 14. století. Ta je dílem
neznámého gotického umělce a pochází z Francie.
Dnešní podoba hospodářství v čísle popisném 21 a 22. V těchto místech se začala psát historie Bukoviny.

dena jako „ves kláštera Welika Bukowina“. Název Welika může znamenat jen jediné:
V té době již byla naše obec větší než její starší jmenovkyně. Růst nadále pokračoval
a v předbělohorském období měla již Velká Bukovina téměř dvojnásobný počet domů
než Malá Bukovina. Přesto indikační skica mapy stabilního katastru z roku 1826, která
je společná pro obě obce, nese název: „Obec Malá Bukovina s enklávou Velká Bukovina.“ Tento název svědčí také o povědomí „odvození“ Bukoviny od Bukovinky. Dodnes
používané názvy vesnic Bukovina a Bukovinka se zřejmě ustálily koncem 19. století.
Staré názvy však byly souběžně používány i nadále. Například na pohlednici Bukoviny,
která byla vytištěna kolem roku 1925 vidíme ještě název Velká Bukovina.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Bukovince.

Kaple Nalezení Madonny křtinské
v Bukovince.

Socha Panny Marie na oltáři
kostela ve Křtinách.

Vraťme se však k Hartmanovi z Holštejna. Krátce po jeho smrti, pravděpodobně kolem roku 1302, získal z jeho majetku zábrdovický klášter dnešní Bukovinku i s lesy
a kostelem. Krátce nato nechali zábrdovičtí premonstráti vybudovat západně od dnešní Bukovinky menší dvůr na místě vyklučeného lesa. Ten nebyl přímo majetkem kanonie, ale křtinské fary, kterou ovšem zábrdovická kanonie držela a spravovala. Je pravděpodobné, že se jedná o dvůr v dnešním čísle 21 a 22, ten, který je zmiňován v první
bukovinské kronice. Podle této indicie bychom datum vzniku Bukoviny mohli stanovit
na začátek 14. století. Kolem tohoto prvního dvorce vznikla postupně ves stejného
jména jako ta u kostela - Bukowan.
Z výše uvedeného vyplývá, že slavit 750leté výročí první zmínky o Bukovině není tak
úplně košér. Ovšem vzhledem k tomu, že nejstarší dějiny Bukoviny jsou s Bukovinkou úzce spjaty, není to zase až tak od věci. A to i přesto, že skutečně první písemná
zmínka o naší obci pochází až z roku 1576. Pozoruhodné je, že je zde naše obec uve-
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Jak to přesně bylo se vznikem naší vesnice se už asi nikdy nedozvíme, protože mnoho
těch nejdůležitějších spisů z archivu premonstrátského kláštera, uložených ve Křtinách,
bylo v době třicetileté války přestěhováno i s dalšími cennostmi do „bezpečí“ na Nový
hrad. Jak známo, tuto tvrz se Švédům nakonec podařilo dobýt a vypálit. Nejcennější
část archivu tak skončila v plamenech.

Den Bukoviny
V sobotu 8. září se konal letošní „Den Bukoviny“ s podtitulem 750. let od první písemné zmínky o obci Bukovina. Tomuto výročí byla věnována přednáška Ing. Josefa Plcha
konaná na hřišti u školy 31. 8., o které píšeme na jiném místě. Tato přednáška byla
jakýmsi předznamenáním Dne Bukoviny. Na akci samé bylo toto jubileum připomenuto již jen pamětní medailí, kterou vydala obec a návštěvníci si ji zde mohli zakoupit.
Tato medaile připomíná nejen jubileum naší obce, ale na rubu i 100leté výročí vzniku
republiky. Ti, kdo tak neučinili na akci si pro ni mohou zajít v úředních hodinách na
obecní úřad.
Jako každý rok i letos v tento den proběhla v dopoledních hodinách mše svatá u sochy svatého Václava. Sloužil ji R. D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný OPraem - pověřený
duchovní službou uniformovaných služeb ZS v rámci brněnské diecéze, za asistence
nového křtinského faráře R. D. Víta Martina Červenky, O. Praem.
Odpolední program u sochy svatého Václava byl zahájen milým vystoupením žáků Zá-

Nádvoří zříceniny Nového hradu - současný stav

Pro úplnost zmíníme ještě jednu hypotézu předznamenávající vznik Bukoviny. Existuje
totiž ještě starší zápis, než obě výše zmiňované listiny Hartmana z Holštejna. Jedná se
o listinu papeže Řehoře IX. z roku 1237, kterou potvrdil premostrátskému klášteru v Zábrdovicích několik vesnic a mezi nimi také vesnici Kohi. Podle hypotézy profesora Černého, který se intenzivně zabýval výzkumem zaniklých vesnic na Drahanské vrchovině,
byla zaniklá osada přímou předchůdkyní Bukoviny. Měla se nacházet v jejím katastru
a její polnosti měly být v dnešní lesní oblasti Blatin severovýchodně od Bukoviny. Proti
této hypotéze je však třeba uvést stanovisko historika Ladislava Hosáka, podle kterého
nebyla zaniklá ves Kohi předchůdkyní Bukoviny, ale dnešní vsi Kroužek u Rousínova.
Na závěr uveďme ještě jeden námět k zamyšlení: Dnešní Bukovinka byla významná
středověká lokalita, kde se v roce 1210 udál zázrak. Vesnice kolem kostela by se tedy
měla vyvíjet mnohem dynamičtěji, než sousední ves stejného jména, která vznikla později kolem panského dvorce. Jak uvádíme výše, pravý opak byl pravdou. Proč? Možným vysvětlením by mohla být jednorázová kolonizace Velké Bukoviny v 16. století.
Je ovšem otázkou, jestli měli tehdy zábrdovičtí premonstráti na podobnou investici
prostředky. Jejich hospodářství totiž v té době již upadalo. Aby těch záhad nebylo
málo, nastal další obrat: Od dob pobělohorských lze vysledovat rychlejší vývoj zase
v Bukovince. Na přelomu 19. a 20. století se počet domů v obou obcích vyrovnal, a od
té doby až do dneška Bukovinka navzdory svému názvu Bukovinu vytrvale přerůstá.
Dnes je Bukovinka mnohem větší, než naše „Velká“ Bukovina. A tak tu máme další paradox: „Malá“ je velká a „Velká“ je malá.
text a foto Jaroslav Luner
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kladní školy Bukovina pod vedením paní ředitelky mgr. Jany Havelkové.
O příjemné oživení programu se i letos postaraly mladé mažoretky Hvězdičky z Rosic.
Za doprovodu svižné hudby zacvičily hned
několik ukázek vystoupení. Potěšili také
nejmladší bukovinští hasiči, kteří předvedli ukázky hasičského sportu, a také hašení
pomocí ruční pumpy.
Velkému zájmu veřejnosti se těšil stánek
Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Kromě své výzbroje a výstroje předvedli také
ukázku zadržení nebezpečných pachatelů
trestných činů.
Velkou pozornost budil také stánek, na kterém předváděli své výrobky i jejich výrobu
studenti cukrářského a pekařského řemesla z brněnské SŠ Charbulova. Činily se zde
také adeptky kadeřnického řemesla.
Na ostatních jarmarečních stáncích nabízeli trhovci sýrové pochoutky, křtinské destiláty, buřčák, cukrovou vatu, kosmetiku,
obecní upomínkové předměty, zarámované
háčkované obrazy, různé ozdoby, košíčky,
oděvy, vycpané panenky a polštářky. Děti
také hojně využívaly možnost malování na
obličej. Zvláštní zmínku zaslouží tradiční vynikající koláče, které upekly obětavé bukovinské ženy v předvečer akce.
Závěr vydařeného dne patřil hudebním
produkcím: Jako první vystoupila dívčí kapela alternativního folku HeSki z Blanska.
Výborná byla i brněnská bluegrasová kapela Cvykr, která přišla na řadu hned po
nich. Jako třetí se vměstnala na pódium osmičlenná rocková kapela Smaragd ze Křtin.
Finále pak patřilo, stejně jako loni, Bigbeat
Sound Bandu Brno. Jejich večerní vystoupení tvořené skladbami pro pamětníky z re40

pertoáru Jiřího Šelingra, Katapultu a Olympic zaplnilo prostor pod pódiem
tanečníky i tanečnicemi a stalo se pěkným zakončením příjemného dne.
Pro žaludky návštěvníků bylo před Hasičkou připraveno skvělé grilované
maso díky péči příslušníků rodin Herzogů a Hynštů. Zapít chutnou krmi
bylo možno hned u vedlejšího stánku. Návštěvníkům akce zkrátka nic nechybělo.

1.

2.
3.
1. Speciální jednotka Krajského ředitelství
policie JMK v akci.
2. Hlavní organizátor Aleš Pokorný
3. Vystoupení mažoretek Hvězdičky z Rosic.
4. Nejmladši hasiči Bukoviny.
5. Bluesgrasová skupina Cvykr

5.

text a foto Jaroslav Luner
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Poděkování za pomoc při přípravě a zajištění Dne Bukoviny

Vítání nových občánků

Vážení spoluobčané. Jako hlavní pořadatel a tvůrce Dne Bukoviny bych
chtěl poděkovat všem, kteří pomohli
jak při přípravách samotného Dne Bukoviny a 750. výročí písemné zmínky
o obci Bukovina, tak i při úklidu po
této akci. Chci poděkovat našim ženám, které pekly koláče. Jmenovitě
Heleně Hynštové, Ivaně Pařízkové, Jifoto Jaroslav Luner
řině Jeřábkové, Marcele Kocmanové,
Šárce Třískové, Jaroslavě Ondráčkové, Marii Hlaváčové, Mirce Medlové, Evě Dekanové
a Magdě Opletalové vynikající cukrářce. Bez jejího skvělého receptu, by tyto vynikající
koláče nemohly vzniknout. Zvláštní poděkování patří paní Heleně Hynštové a její rodině, u které děvčata mohla tyto koláče upéci a připravit na prodej.
Jako starosta SDH Bukovina nemohu samozřejmě zapomenout na členy SDH, kteří nemalou měrou pomohli, jak při přípravách, tak úklidu po této významné akci. Jmenovitě Jiří Hynšt, Jiří Hynšt ml., Mirka Hynštová, František Opletal, Martin Hynšt, Zdeněk
Opletal, Martin Schilld, Ludmila Schilldová, Jakub Boháček, Tomáš Pokorný, Aleš Tříska,
Evžen Tříska, Antonín Zelinka, Antonín Malík, Kateřina Ondráčková, Honza Čihák, Lucie
Pařízková, Ladislav Kotulan a Jakub Pilař.
Poděkování také zaslouží spolupracovníci z řad občanů, jmenovitě: František Herzog,
Dana Herzogová, Jan Herzog, Zdeněk Hynšt, Pavel Mudra, Petr Svoboda, Renata Svobodová, Blažena Kotulanová, Mirek Čermák, Petr Malík a Miloš Odehnal.
Děkuji také všem rodinným příslušníkům těchto všech lidí, protože bez jejich pochopení a tolerance by nemohli tuto práci dělat.
Chtěl bych také poděkovat panu starostovi Pavlu Blažíkovi, že tuto akci zaštítil a sám se
jí aktivně účastnil.
Přeji nám všem abychom se mohli scházet na takovýchto kulturních akcích i nadále.

16. 9. proběhlo pod sochou svatého Václava již druhé letošní vítání nových občánků
obce Bukovina. Starosta pan Pavel Blažík
se zastupitelkou a předsedkyní sboru pro
občanské záležitosti Ivanou Pařízkovou zde
jménem obce Bukovina přivítali do života
nového občánka Václava Hynšta. Společně
s rodiči Hanou a Martinem Hynštovými,
rodinnými příslušníky a přáteli si poslechli zpěv dětí ze základní školy pod vedením
paní ředitelky Mgr. Havelkové. Následoval
krátký proslov starosty, předání dárků a tradiční fotografování u kolíbky.
Přejeme nejmladšímu z rodu Hynštů ať prožije mnoho spokojených let v naší vesnici,
které je patronem jeho svatý jmenovec.

foto Hana Hynštová
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Aleš Pokorný, starosta SDH

foto Jaroslav Luner

Adéla Dekanová z Bukoviny
vítězkou European kids athletic games Brno
Ve dnech 10. ̶ 12. 9. se uskutečnil v Brně
13. ročník mezinárodní atletické soutěže EKAG. Mladá atletka AK Blansko Adéla
Dekanová, občanka Bukoviny, vybojovala
v těžké konkurenci mladých evropských
atletů zlatou medaili v hodu míčkem výkonem 55,07 metrů. Věříme, že po tomto
skvělém úspěchu se sveze na vítězné vlně
i na blížícím se Mistrovství Moravy a Slezska. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších
sportovních úspěchů.

foto z archivu AK Blansko

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.

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

