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SLOVO STAROSTY

jsme zakoupili již v roce 2019. Pro
traktor a jeho příslušenství vybudujeme jednoduchý přístřešek v
zadní části obecní zahrady. Celkové náklady na traktor vč. příslušenství a vybudování zázemí
bude cca 1,5 mil. Kč. Tímto se stane obec zejména v zimním období nezávislá na jiných subjektech.

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první vydání Zpravodaje obce Bukovina v roce 2021, které
shrnuje vše podstatné, co se v naší obci stalo od ledna do dubna t.r. Bohužel i v prvních
měsících roku 2021 naše životy negativně ovlivňuje již několikátá vlna covidové pandemie. Tak nějak jsme si již zvykli, že se stále nemůžeme scházet a pořádat různé kulturní
a sportovní společné akce. Tento stav neumožňoval uspořádat ani jednu z nejradostnějších povinností každého starosty obce, kterou je vítání nových občánků do života
obce. Od posledního vítání už uplynul více než rok a od této doby se nám v Bukovině
narodilo 5 miminek. Takže milá miminka nebo skoro batolata, rodiče a prarodiče, určitě
jsme na Vás nezapomněli a hned jak to situace umožní, všechny narozené děti do života
obce moc rádi uvítáme.
V době psaní tohoto příspěvku se zdá, že poslední dlouhý lockdown v kombinaci s narůstajícím počtem očkovaných obyvatel povede konečně k návratu nás všech do běžného života, a hlavně všech dětí do škol. Pevně věřím, že v dalším vydání našeho Zpravodaje už budeme na období pandemie vzpomínat jen v minulém čase. Naštěstí činnost
v budově OÚ pandemií omezena nebyla, a tak jsme se mohli plně věnovat běžným
činnostem v rámci administrativy i rozvoje obce.
V březnu t. r. byla firmou Expolinerealitní s. r. o. provedena oprava havárie vodovodního řadu u
domu č. p. 29 za 43 994 Kč, rovněž v březnu byl proveden bezpečnostní prořez 5 ks stromů za
23 837 Kč. Větší větve si rozebrali obyvatelé obce a menší větve
byly seštěpkovány. V lednu t. r.
odešel do předčasného starobního důchodu obecní zaměstnanec pan Bořivoj Fiala, kterému
tímto děkuji za všechnu práci
odvedenou ve prospěch naší
obce. Od března t. r. zaměstnává
obec nového obecního pracovníka pana Pavla Remundu.

Oprava havárie vodovodního řadu u domu č. p. 29.
Foto Jaroslav Luner.

Abychom v budoucnu zlepšili udržování veřejných komunikací a prostranství obce ve
všech ročních obdobích, plánujeme letos koupit vhodný traktor včetně vlečky, příkopového ramena na mulčování trávy a radlice na odhrnování sněhu. Rozmetadlo na sůl
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Prořezané stromy u domu č. p. 63.
Foto Jaroslav Luner.

V dubnu t. r. obec koupila skříňový automobil Peugeot Partner r. v.
2017 za 156 000 Kč. Jeho hlavní
využití bude na dovážení obědů
do ZŠ a další potřeby obce, popř.
obyvatel naší obce. V budoucnu
by auto mohlo sloužit i k zásobování multifunkčního areálu
s obecní hospodou. Zároveň bude
vyřazena ze silničního provozu
dodávka Hyundai, která je díky
svému dřívějšímu roku výroby ve
velmi špatném technickém stavu.

Začátkem dubna byla na pozemku u školy zahájena stavba multifunkčního a workoutového hřiště.
Rozpočet stavby je 4,5 mil. Kč,
z toho 3 mil. Kč budou uhrazeny
z dotace. Všechny práce postupují podle harmonogramu, a tak
Nový obecní automobil Peugeot Partner.
již od začátku letních prázdnin
Foto Jaroslav Luner.
by měly obě hřiště sloužit veřejnosti. U víceúčelového hřiště bude ještě umístěna stavební buňka, která bude sloužit
pro uskladnění sportovních potřeb a pomůcek pro potřeby základní školy i veřejnosti.
Workoutové hřiště bude volně přístupné a bez časového omezení. Víceúčelové hřiště bude oploceno a jeho užívání bude mít určitá pravidla. Pro rezervaci hřiště budou
sloužit internetové stránky obce, na kterých přibude rezervační modul. Zámky do skladu sportovních potřeb i na samotné hřiště budou elektricky otevíratelné pomocí čipu
umístěného v přívěsku na klíče. Tento přívěsek si na své jméno a proti záloze 50 Kč
vyzvedne na OÚ každý zájemce o užívání hřiště starší 15 let. V rezervačním systému si
pak zájemce najde volný termín, který si zarezervuje (i opakovaně na delší časové ob-

3

Zpravodaj obce Bukovina 1 /2021

Zpravodaj obce Bukovina 1 /2021

dobí) a pomocí čipu si pak odemkne hřiště nebo sklad sportovních potřeb. Po ukončení
činnosti na hřišti pak bude každý uživatel povinen po sobě uvést hřiště do původního
stavu a zapůjčené sportovní potřeby vrátit do skladu sportovních potřeb. Věřím, že si
tento systém rychle všichni sportovci v obci osvojí a hřiště bude využíváno alespoň
12 hodin denně ☺.
V březnu t.r. jsme kvůli covidovému omezení provozu MěÚ v Blansku se zpožděním
obdrželi stavební povolení na výstavbu chodníku obchod-škola. Z tohoto důvodu jsme
včas nestihli požádat o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. O dotaci tedy požádáme v novém podzimním termínu s možností výstavby příští rok. Dále jsme požádali
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu komunikace na Klevetnici. Výsledek
bychom měli znát v květnu t. r.
Z dotačních programů JMK na rok 2021 jsme požádali o dotaci na obchod, na nákup
přileb pro zásahovou jednotku a na pořízení nového Územního plánu (ÚP). V současné
době se zapracovávají do ÚP všechny připomínky z prvního neveřejného projednávání a předpokládám, že v květnu nebo červnu t. r. proběhne závěrečné projednání ÚP
s veřejností.
V současné době připravujeme výběrové řízená na zhotovitele vrtů a vodojemu. Předtím musíme vyřešit problém, který vznikl tím, že projektant, který vypracoval projekt
do stupně pro stavební povolení, ukončil nečekaně projekční činnost. Nyní tedy hledáme projektanta, který projekt dokončí a připraví položkový rozpočet stavby, který je
nezbytnou podmínkou pro zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.

STAVBA MULTIFUNKČNÍHO A WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ

30. 3.

31. 3.

10. 4.

16. 4.

V roce 2020 jsme požádali o dotaci na pořízení nového digitálního obecního rozhlasu,
která je poskytována v rámci protipovodňových opatření obcí. Naše žádost bohužel
neuspěla pro nesplnění základního kritéria – prokázaní alespoň jedné lokální povodně
v posledních letech. S přípravou žádosti o dotaci obci nevznikly žádné náklady.
Závěrem bych chtěl ještě zmínit datum 15. května t. r. Je to termín, do kdy bychom měli
obdržet od architektů tři tzv. koncepční skicy na multifunkční areál s obecní hospodou.
Z těchto návrhů by mělo být patrné dispoziční uspořádání samotné stavby i jejího okolí
a přibližné předpokládané náklady na realizaci. Všechny návrhy vhodným způsobem
zveřejníme a následně umožníme se k návrhům vyjádřit obyvatele obce.
Váš starosta obce Luboš Janda

Foto Jaroslav Luner
22. 4.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Společnost AVE provede v naší obci jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Velkoobjemové kontejnery budou umístěny od pátku 14. do neděle
16. května 2021 na obvyklých místech, tj. u obchodu a u spodního dětského hřiště.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne u obchodu v pátek 14. května 2021
od 16.00 do 17.00 hodin.
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OBČAN S TRVALÝM POBYTEM V BUKOVINĚ
VERSUS ČLOVĚK BEZ TRVALÉHO POBYTU
Každý z nás má právo si dle své volby vybrat a mít jedno místo trvalého pobytu. Většina
z nás, kteří máme své bydliště v Bukovině a fakticky zde žijeme, tak jsme zde přihlášeni
i k trvalému pobytu. Přestože trvalý pobyt má spíše jen evidenční charakter, odvozují
se od něj určitá práva a povinnosti, tak má velmi významný vliv na každoroční rozpočet
obce, nejen na příjmy (které se dělí na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery) ale i na výdaje obce (které se dělí na běžné a kapitálové).
U daňových příjmů, jež tvoří nejvýznamnější část celkového příjmu naší obce, jde
o podíl z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Část
z uvedených daní je státem přerozdělována mezi jednotlivé obce na základě výpočtu
stanoveného zákonem o rozpočtovém určení daní (tzv. RUD). Výši tohoto příjmu obce
dle aktuálních pravidel rozdělování ovlivňuje výměra katastrálního území obce, dalším významným kritériem je počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí,
a především počet obyvatel s trvalým pobytem v obci na přelomu kalendářních roků.
Dalšími daňovými příjmy obce je i výnos daně z nemovitých věcí (ve stoprocentní výši)
v našem katastrálním území a místní poplatky. Mezi nejvýznamnější místní poplatky
patří poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jako „odpadové hospodářství“). Tento místní poplatek platí mj. každý obyvatel s trvalým pobytem v obci, ovšem všechny fyzické
osoby žijící zde bez trvalého pobytu jej naší obci platit nemusí. Dalším příjmem rozpočtu obce odvislým od počtu obyvatel s trvalým pobytem je příspěvek na výkon státní
správy.
Na jedné straně obec získává podle počtu trvale hlášených obyvatel určité finanční
prostředky, na straně druhé má výdaje, které ovšem s počtem obyvatel s trvalým pobytem v obci vůbec nesouvisí. Obec finanční prostředky vynakládá zejm. na údržbu
a péči o vlastní majetek a veřejná prostranství, chod obce a obecního úřadu, odpadové
hospodářství, dopravní obslužnost, veřejné osvětlení, provoz školy, požární ochranu,
volný čas a kulturu, atd.

váha

skutečnost pro váha
rok 2020

skutečnost pro
rok 2019

výměra katastrálního území
obce

3%

171 022,44 Kč 3%

169 928,16 Kč

3%

176 147,48 Kč

počet obyvatel
obce

10%

570 074,80 Kč 10%

566 427,20 Kč

10%

587 158,28 Kč

513 067,32 Kč 9%

509 784,48 Kč

9%

528 442,45 Kč

4 446 583,44 Kč 78%

4 418 132,14 Kč

78%

4 579 834,55 Kč

5 700 748,00 Kč

5 664 271,98 Kč

5 871 582,75 Kč

447

428

418

12 753,35 Kč

13 324,28 Kč

14 046,85 Kč

počet dětí a žáků 9%
navštěvující školu
zřizovanou obcí
násobky postupných přechodů
podle počtu
obyvatel

78%

finanční prostředky od státu
počet obyvatel
k 1. 1.
Ø příjem na
občana z RUD
váha

výhled pro váha
rok 2018

skutečnost pro váha
rok 2017

skutečnost pro
rok 2016

výměra katastrálního území
obce

3%

155 816,77 Kč 3%

143 713,99 Kč

3%

122 146,43 Kč

počet obyvatel
obce

10%

519 389,23 Kč 10%

479 046,64 Kč

10%

407 154,77 Kč

467 450,30 Kč 9%

335 332,64 Kč

9%

285 008,34 Kč

4 051 235,96 Kč 78%

3 832 373,08 Kč

78%

3 257 238,19 Kč

5 193 892,26 Kč

4 790 466,35 Kč

4 071 547,73 Kč

409

392

389

12 699,00 Kč

12 220,58 Kč

10 466,70 Kč

počet dětí a žáků 9%
navštěvující školu
zřizovanou obcí

Je skutečností, že katastrální velikost obce prakticky není možné ovlivnit, škola má
a vždy bude mít určitou omezenou kapacitu, ovšem prostý počet obyvatel s trvalým
pobytem v obci je ze všech kritérií nejsnáze ovlivnitelný. Dalším skutečností je i to, že za
každého člověka žijícího zde v obci bez trvalého pobytu, tedy občana jiné obce než Bukovina, putují příjmy z RUD a za odpadové hospodářství do rozpočtu té obce či města,
kde má tento člověk trvalý pobyt.

násobky postupných přechodů
podle počtu
obyvatel

Tabulka na protější straně - Přehled výše příjmů obce Bukovina v letech 2016-2020
vč. výhledu pro rok 2021 z RUD

Ø příjem na
občana z RUD

6

výhled pro váha
rok 2021

finanční prostředky od státu
počet obyvatel
k 1. 1.

78%
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Z tabulky na předchozí straně rovněž vyplývá, že člověk fakticky žijící v Bukovině, ale
s nepřihlášeným trvalým pobytem, připravil obec Bukovinu o roční příjem z RUD ve
výši cca 12 tis Kč (průměrný údaj vypočítaný z uplynulý posledních dvou let) a např. za
25 osob (teréním šetřením zjištěný rozdíl na přelomu roků mezi počtem skutečně zde
žijících osob a obyvatel s trvalým pobytem) tato roční ztráta činí 300 tis. Kč.
Přestože dosáhnout souladu mezi hlášeným pobytem a pobytem faktickým je nemožné, věřím, že tento příspěvek povede k pochopení závažnosti tohoto problému,
kdy obec Bukovina dlouhodobě přichází o značné finanční prostředky pro svůj rozvoj
a nepřihlášené přiměje k přihlášení se k trvalému pobytu v Bukovině a současně s tím
i k vyjádření sounáležitosti s naší obcí Bukovina, kterou jsme si vybrali pro život svůj
a svých blízkých.
Libuše Sehnalová, zastupitelka a předsedkyně finančního výboru

SPOLEK „PRO BUKOVINU”
Vážení spoluobčané,

Z-BOX ZÁSILKOVNY
V souvislosti s pandemií koronaviru a několikaměsíčnímu uzavření většiny obchodů,
došlo k prudkému rozvoji nakupování spotřebního zboží přes e-shopy. Jednou z nejrychleji rostoucích firem v doručování zásilek je firma Zásilkovna.cz, která má za cíl,
umístit svá výdejní samoobslužná místa zásilek, tzv. Z-BOXy, do většiny obcí ČR. Po dohodě se zastupitelstvem odsouhlasil starosta obce umístění Z-BOXu i v naši obci.
Služba funguje tak, že při nákupu v e-shopu, který doručuje své zboží přes Zásilkovnu,
zvolíte v seznamu doručovací míst Z-BOX umístěný v naši obci. Po obdržení zprávy, že
vaše zboží bylo umístěno do Z-BOXu v obci, si zásilku kdykoliv ze Z-BOXu vyzvednete.
Potřebujete k tomu jen aplikaci Zasilkovna, kterou si stáhnete do mobilu v některém
z uložišť aplikací pro mobilní telefony (App Store, Google Play nebo ze stránek Zasilkovna.cz). Aplikace se po příchodu k Z-BOXU automaticky spáruje s vaší schránkou. Pomocí tlačítka v aplikaci si schránku otevřete. Zásilky na dobírku můžete pomocí aplikace
i zaplatit a pokud se Vám nehodí datum vyzvednutí, můžete ho standardně prodloužit.
Firma slibuje, že zboží bude velmi brzy možné pomocí boxu i odesílat.
Z-BOX je v naši obci umístěn v prostoru bývalé točny autobusů.

v brzké době vznikne v naší obci spolek s prozatímním pracovním názvem Pro Bukovinu. Jednou z hlavních činností spolku bude obnova a údržba zeleně v katastru obce.
Předpokládáme, že spolek bude svoji činnost koordinovat s představami zastupitelstva
obce a konzultovat s odborníky z oboru ovocnářství, zahradnictví, včelařství, lesnictví
apod. Toto společné úsilí by postupem času umožnilo plánovat obnovu sadů, remízků,
alejí, prvků k zadržování vody v krajině nebo vhodně oživit veřejné prostranství obce.
Věříme, že se do činnosti spolku aktivně zapojí všechny věkové skupiny obyvatel a společně se pokusíme o zkrášlení naší obce. Rovněž doufáme, že se spolek bude postupně rozšiřovat o další volnočasové činnosti v oblasti kulturní, sportovní, přírodovědné
apod.
Opět v součinnosti s obcí se pokusíme v budoucnu vytvořit pro spolek vhodné zázemí,
např. v rámci plánované výstavby multifukčního areálu na pozemku za základní školou.
Spolek vznikne svoláním ustavující schůze, na které se může stát členem spolku každý
účastník této schůze starší 15 let. Na této schůzi budou rovněž ustanoveny orgány spolku. Ustavující schůze proběhne po skončení současných protiepidemických opatření.
O termínu konání a obsahu stanov spolku budeme obyvatele obce včas informovat.
Jaroslav Vyhnalík, zakládající člen spolku

Foto Jaroslav Luner

Pan Antonín Zelinka starší – 75 roků.
Pan František Šebek – 75 roků.
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JARO 2021 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE BUKOVINA
Po několikaměsíční distanční výuce jsme se
opět 12. 4. setkali s dětmi ve škole. Zpětně mohu zhodnotit, že žáci i paní učitelky
zvládli tuto formu výuky velmi dobře. Na
děti jsme se všichni velmi těšili a zcela určitě
je dobře, že se naše škola s menším počtem
žáků mohla vrátit ke klasické výuce.
13. 4. proběhl Zápis prvňáčků, opět bez přítomnosti dětí, jako v minulém školním roce.
Škola obdržela 20 žádostí o přijetí a jednu
žádost o odklad. Výsledky zápisu budou zákonným zástupcům sděleny do konce dubna.
Doufáme, že se situace bude pomalu stabilizovat a vrátíme se postupně k normálnímu běhu života nejen ve škole, ale celkově vůbec. Chci poděkovat rodičům za trpělivé
vedení dětí při distanční výuce a za spolupráci se školou. Víme, že se všichni musí s novými situacemi srovnávat a není to pro nikoho jednoduché. Náš první společný týden
s dětmi byl, jako by nebyla žádná mezera ve školní docházce. Děti byly rády, že jsou
s kamarády, na nastavená pravidla ohledně hygienických nařízení jsou již zvyklé, neřeší
to. Velmi citlivě jsme přistoupili k nařízenému testování dětí, které probíhalo v klidu
a děti je naštěstí braly sportovně.
Přeji všem dětem, rodičům i občanům co nejméně těžkostí a problémů, a co nejvíce
zdraví a hezkých chvil.
Jana Havelková, ZŠ Bukovina, foto Věra Pánková

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Vládní opatření, která se snaží co nejvíce omezit šíření pandemie se dotkla prakticky
všech oblastí života. Tyto restrikce samozřejmě znemožnily také pořádání tradičních
kulturních a společenských akcí v naší obci. Nový rok nebyl po letech zahájen výšlapem
na Proklest, nekonal se ani oblíbený lednový bowlingový turnaj, ples, ani čarodějnice.
V současné době, kdy se šíření viru zpomaluje a rozběhlo se očkování obyvatel, přistupuje vláda k postupnému uvolňování restriktivních opatření. Svitla tak naděje, že by se
v létě a na podzim mohly některé kulturní a společenské akce v naší obci uskutečnit.
Velmi optimistický scénář uvolňování by mohl umožnit již červnové uspořádání dětského dne. Rozjednáno je letní vystoupení oblíbené kapely Tom Sawyer Band, které
by se mohlo uskutečnit v sobotu 24. 7. od 17 hodin do cca 21 hodin. Pokud vše dobře
dopadne, bude se také konat v sobotu 28. 8. posezení s cimbálovou muzikou Musica
Moravica. Rovněž od 17 hodin.
Den Bukoviny je naplánován na 11. 9. Jeho program bude upřesněn, ale můžeme prozradit, že by měl být podobný jako v minulých letech. Domluvena je již dopolední mše,
můžeme se také těšit na vystoupení dětí z naší školy, pravděpodobně i na siláka Frantu
a některé z osvědčených kapel, které budou hrát k tanci a poslechu. Určitě se budeme
snažit připravit i nějaké atrakce pro děti, pozvat jarmarečníky...
Vzhledem k tomu, že obec v současné době nedisponuje jiným místem vhodným pro
konání kulturních akcí, jsou všechny naplánovány do prostor tzv. Václaváku, to znamená části návsi u sochy svatého Václava. Konání výše zmíněných akcí je samozřejmě
podmíněno tím, že v té době již bude život v naší zemi bez současných omezení.
Za pořadatele plánovaných kulturních akcí (Obec Bukovina a SDH Bukovina) vám všem
přeji brzký návrat do normálního života.
Aleš Pokorný
Starosta Sboru dobrovolných hasičů
a místostarosta obce Bukovina

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU BUKOVINA
Městský úřad Blansko oznamuje, že dne 2. června 2021 v 17.00 hodin v budově základní školy Bukovina 66 proběhne veřejné projednání návrhu Územního
plánu Bukovina za účasti zpracovatele, který provede odborný výklad.
Všichni občané jsou srdečně zváni
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Z ČINNOSTI SDH BUKOVINA
Od začátku roku jsme bohužel nemohli připravit žádnou kulturní
akci. Jak minulý, tak i letošní rok velmi ovlivnila opatření vlády
a tak se mnohé akce neuskuteční.
Přesto jsme však nelenili a pokročili s úpravou areálu Bečkodromu. 3. 4. jsme uspořádali brigádu – podotýkám, že všichni zúčastnění pracují zdarma – srovnali jsme terén pomocí asfaltového recyklátu, který jsme použili i na cestu. U sjezdu z hlavní
silnice jsme vykopali stávající prasklé betonové potrubí, prohloubili příkop pro odtok
dešťové vody a usadili nové potrubí. Děkujeme za vypůjčení techniky Agos Bio a. s.
Bukovina, a firmě pana Tajnaie za zabetonování nového potrubí z hlavní silnice a zapůjčení bagru. Tímto děkujeme i všem přítomným, kteří přidali ruku k dílu: Aleš Pokorný,
Zdeněk Opletal, Martin Hynšt, Jiří Hynšt st. Jiří Hynšt ml, Aleš Tříska, Vít Kulenda a Jarek
Ondráček. Snad se nám podaří co nejdříve areál upravit do podoby jakou si přejeme
a momentální situace s onemocněním Sars2 Cov-19 nám umožní
tento prostor „pokřtít” nějakou
kulturní akcí.

Vždy na Zelený čtvrtek po odeznění modlitby Sláva na výsostech Bohu (Gloria in
excelsis Deo) zvony
umlkají a odlétají do
Říma pro požehnání
svatého otce. Když
zvony doletí, papež
jim požehná za věrné
služby církvi a zvony
letí zpět. Na Bílou sobotu po Gloria se vrátí a zvoní. V naší obci je
už po staletí zvyk v tuto dobu zvony nahrazovat klapáním. Bohužel v loňském roce se tato
tradice díky pandemii neuskutečnila a tak
jsme se letos rozhodli ji zachovat v netradiční formě. Každoroční průvod, kdy se účastnila
spousta dětí, jsme nahradili průjezdem
hasičského auta obcí, z jehož oken přihlášení dobrovolníci klapali. Při tomto

Z brigády na "Bečkodromu".
Foto Zdeněk Opletal.
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Covidové klapání. Foto Ludmila Schildová.
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klapání se dodržela nařízená opatření.
Takto pojatá tradice, se při průjezdu
obcí těšila velkému zájmu. Lidé pozorovali klapání z oken a mávali, od některých příznivců této tradice se dobrovolníci dočkali odměny v podobě sladkých
Jidášků a drobných finančních příspěvků. Za tuto akci děkujeme Jarkovi Ondráčkovi, který řídil hasičský automobil,
v neposlední řadě i dobrovolníkům,
kteří klapali: Martin Pokorný, Karel Pokorný, Ríša Schild a obci za zapůjčení
hasičského automobilu.
Samozřejmě jsme nezapomněli na svátky vyzdobit sochu sv. Václava a prostor kapličky.
Všem občanům přejeme pevné zdraví a těšíme se snad brzy na nějaké z našich kulturních akcí.
Za SDH Bukovina Ludmila Schildová

Z ČINNOSTI JSDHo BUKOVINA
Po delší době, kdy pomoci Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bukovina nebylo naštěstí potřeba, byla jednotka
v úterý 30. března ve 13:21 hod. povolána k požáru trávy.
Jednalo se o požár menšího rozsahu, kdy při pálení kartonových krabic na soukromé zahradě došlo vlivem závanu větru
k přeskočení plamenů nebo úletu drobné části papíru za oplocení a k zapálení proschlé trávy a keřů na volném prostranství.
Jednotka se ve stanovené době dostavila v počtu pěti členů na místo zásahu, a to oběma vozidly. Shodou okolností se zásahové vozidlo DA Tranzit právě vracelo z pravidelné
servisní kontroly v autorizovaném servisu, a tak se rovnou zapojilo do zásahu.
Jako první se na místo dostavila JSDH obce Březina,
která zahájila zásah pomocí dvou proudů vody a zabránila tak rozšíření požáru. Naše jednotka na místo
přijela vzápětí, zapojila se do drobného dohašování
ohnisek a také po celou dobu zásahu zajišťovala kyvadlové řízení dopravy na silnici, které zůstala průjezdná v jednom pruhu. Dále se dostavily jednotky
JSDH Jedovnice a HZS Jm kraje, stanice Blansko.
Po dohašení ohnisek se jednotka vrátila na základnu. Opět
se prokázala naše akceschopnost, a také jsme si vyzkoušeli nový systém vyhlašování
poplachů pro jednotky naší
kategorie JPO V, zavedený
Hasičským záchranným sborem Jm kraje v letos v únoru
a který se plně osvědčil.
Pro všechny budiž tento – bohužel v jarních měsících v naší
republice častý – požár varováním, že i malá jiskra ve spojení
s mírným vánkem může způsobit nepříjemnosti.

Výzdoba kapličky a pomníku padlých občanů Bukoviny ve světových válkách.
Foto Ludmila Schildová.
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Jaroslav Ondráček,
velitel JSDHo

foto Jaroslav Luner
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ZNÁTE OKOLÍ BUKOVINY?
Vranovsko-křtinský liechtensteinský areál
Každý jistě zná krásný lednicko-valtický přírodní areál, ale málokdo asi tuší, že i v našem kraji existoval před dvěma sty lety přírodní park srovnatelné hodnoty, o kterém
se v 19. století vyjadřovaly anglické, francouzské a německé průvodce v superlativech.
Jedná se o Vranovsko-křtinský areál, který Liechtensteinové budovali souběžně s Lednicko-valtickým projektem. Do krajiny mezi poutními místy Vranovem a Křtinami byla
začleněna řada romantických prvků s cílem vytvořit anglický přírodní park jedinečně
dotvořený upravenými přírodními jeskyněmi. Jednotlivé partie krajinného parku byly
propojeny kilometry upravených cest pro pěší i pro kočáry. Pod projektem byl z velké
části podepsán architekt Josef Hardtmuth, podobně jako v Lednicko-valtickém areálu. Tento činorodý člověk byl mimo jiné zakladatel továrny KOH-I-NOOR HARDTMUTH
a spoluvynálezce tužky v dnešní podobě.
Na rozdíl od současné slávy lednického
krajinného parku však projekt anglické
zahrady mezi Vranovem, Adamovem
a Křtinami vymizel z krajiny i z paměti
lidí. Vydejme se proto nyní po stopách
parkových úprav bývalého vyhledávaného romantického parku, které čas ještě
úplně nezahladil. Zavedou nás opět do
hlubokého Josefovského údolí, možná
nejhezčího v celém Moravském krasu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liechtensteinská hrobka ve Vranově
Kolonáda nad Adamovem
Adamovský zámek
Adamovské železárny
Nový hrad
Františčina (Stará) huť
Evina jeskyně (Jáchymka)
Jeskyně Býčí skála
Jeskyně Kostelík
Jeskyně Výpustek

F. Richter, 1828: Vranov u Brna. Na obzoru poutní
kostel, před ním vchod do hrobky Liechtensteinů.

Ferdinand Runk: Vyhlídka Kolonáda nad Adamovem,
1820. Dokončena společně se zámkem v roce 1809.

A. F. Kunike, 1833: Nový hrad. Rozhledna ve věži
vybudována před r. 1806, možná i před r. 1804.
V tom případě by byla nejstarší rozhlednou v ČR.
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Vyjdeme z Vranova u Brna od
liechtensteinské hrobky, která byla
dobudována v roce 1821, směrem
k Adamovu. Nad údolím řeky Svitavy, v místě zvaném Katov stávala impozantní dřevěná kolonáda
zdobená štukovou omítkou. Z ní
shlíželi návštěvníci na údolí řeky
a adamovský lovecký zámek s rozsáhlým parkem, který byl vybudovaný v letech 1806 až 1809. Vyhlídku dotvářela zřícenina nedalekého
Nového hradu, která byla v duchu
tehdejší módy romantických ruin
opravena a také opatřena vyhlídkou na vrcholu válcové věže. Na
Novém hradě ale rozhledna nevydržela dlouho, již v polovině
19. století byla věž napůl rozebrána při výstavbě železniční trati
a tunelu v údolí pod hradem. Panovaly obavy, že by se otřesy při
průjezdu vlaků mohla zřítit.
Také z kolonády nad Adamovem
zbyly bohužel jen kamenné základy a místo připomíná jen tmavý litinový kříž. Navíc dnes brání
vyhlídce na Adamov vzrostlý les.
Snad to ani nevadí, dnešní vyhlídka na adamovský zámek by nebyla
zdaleka tak romantická. Viděli bychom ho v dnešní nevzhledné podobě uprostřed bývalých Adamovských strojíren, kde sloužil jako
správní budova. Liechtensteinové
totiž zámek i s blízkou strojírnou
v roce 1905 prodali a strojírna se
poté začala rychle rozrůstat, až
nakonec pohltila zámecký park
i se zámkem. Zámecká budova
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romantický pohled nejen na vchod
do této jeskyně, ale také na tehdejší tzv. Huťský rybník, nacházející
se mezi těmito dvěma jeskyněmi.
Rybník lákal k procházkám po hrázi
nebo k projížďce na lodičce k ostrůvku porostlém stromy.

byla navíc v 50. letech minulého stol.
necitlivě přestavěna a ztratila svou
historickou hodnotu.
Poutník, který zde stanul na začátku
19. století se však romantickou vyhlídkou na zámek se zahradou určitě
pokochal, o čemž svědčí několik nadšených zachovaných dobových popisů a vyobrazení.
Srdcem komponované krajiny Vranovsko-křtinského areálu a jeho nejkrásnější partie však byly scenérie
v blízkosti malé sklářské a hutnické
osady Josefov, která dala jméno celému údolí.

Friedrich Adolph Kunike, 1833:
Pohled z kolonády na Adamovský zámek.

Největší atrakcí celého krajinného
parku byly nesporně místní jeskyně,
které byly uměle upraveny tak, aby
byly pohodlně přístupné široké veřejnosti. Vstupy do jeskyní byly rozšiřovány pomocí střelného prachu,
který byl mimochodem vyráběn také
v Josefovském údolí ve dvojici prachových mlýnů. K nově přístupným
Jáchymka. Není vyloučeno, že jde o nejeskynním prostorám byly vybudo- Jeskyně
známý obraz Josefa Fischera z roku 1804, kdy zde
vány přístupové cesty, v krajině byly pobýval císařský pár.
postaveny mosty, schody a v místech
vyhlídek vyrostly romantické altány. V jeskyních se objevily kamenné lavičky a stoly. Velkými úpravami
prošly jeskyně Evina – dnes známá
jako Jáchymka, Býčí skála a Kostelík.
Úpravy Výpustku nebyly dokončeny.
Tyto čtyři jeskyně jsme již navštívili
v minulých číslech Zpravodaje, dnes
si je znovu připomeneme v nových
souvislostech.
Jáchymka je známá průchozí jeskyně, Jeskyně Jáchymka s výhledem k Býčí skále. Možkterou vede i turistické značení. Na ná obraz obraz od stejného autora jako nahoře.
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Friedrich Adolph Kunike: Evina jeskyně (Jáchymka)
a Huťský rybník. Na romantickém obrazu je vidět,
že hladina tehdejšího rybníka je skoro v úrovni
jeskyně. Dnešní rybník z 20. stol. již má poněkud
jinou polohu.

V duchu romantismu zde byl vyprojektován také příbytek poustevníka. Nyní je to jeden z nenápadných
výklenků, ve kterém měl údajně
v té době údajně žít poustevník Joachym. Měl jakožto svatý muž poutníkům připomínat cnosti, kterými
by se měli v životě řídit. Jeskyně po
něm nese jméno asi od roku 1836.
Také jeskyně Býčí skála tehdy prodělala velké zásahy. Zde nechal dvorní
architekt Liechtensteinů Josef Hardtmuth zbudovat nový vchod, protože v tom přirozeném se často zdržovala voda. Dnes je Lichtenštejnský
vchod do jeskyně zazděn.
Další úpravy proběhly uvnitř jeskyně. Dno předsíně bylo srovnáno,
za Předsíní přibyl most přes vodní

Friedrich Adolph Kunike: Býčí skála, 1833.
Malíř vymazal spodní vchod do jeskyně.

přelomu 18. a 19. století tomu tak ale nebylo.
Dutiny ve skále musely být tehdy propojeny
prostříleným spojovacím tunelem. Z nově propojených prostor byly vyvezeny přebytečné
sedimenty a terén zarovnán tak, aby na něj
navazovaly nově vybudované dřevěné mosty
a cesty.
Návštěvník mohl též využít nové trasy útrobami jeskyně. Estetický zážitek turistů podtrhly
také krásné výhledy z průchozí jeskyně do údolí. Při pohledu směrem k Býčí skále se naskytl
19
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V roce 1804 představil Alois Josef Liechtenstein právě dokončený architektonický projekt krajiny kolem Býčí skály císaři Františku II. a jeho manželce Marii Tereze Neapolsko-Sicilské. Provedl je pečlivě vyprojektovanou anglickou zahradou s upravenými jeskyněmi, dřevěnými lávkami, mosty přes potok, rybníky, romantickým mlýnem, vyhlídkami
a altány. Jako protiváha této klidné a romantické krajiny působil ruch nedalekých lichtenštejnských výroben železa, skla, střelného prachu a hamru. Nejen pro císařský pár,
ale i pro ostatní tehdejší návštěvníky areálu musel být velkou atrakcí provoz Františčiny
hutě. Úžasnou podívanou pak musel být odpich železářské pece.

jezírko a také byla upravena cesta až
k místu, které je dnes nazýváno Šenkův sifon. Jeskyně byla při významných návštěvách osvětlena 600 lampami.
Legenda též říká, že nejvýznamnější
návštěva celého romantického areálu, císař František II. se svojí chotí
Marií Terezou strávili v jeskyni noc
na přinesené posteli. Mělo se to stát
7. září 1804.
Interiér Předsíně byl dotvořen mohylou poskládanou z kamenů, které
do jeskyně napadaly z komínů. Když
zde v roce 1872 prováděl dr. Wankel
legendární archeologický výzkum,
považoval mohylu za hrob bohatého náčelníka. Kopal i u další mohyly
hlouběji v jeskyni, ale kýžený hrob
nenašel ani tam. Měl pravdu v tom,
že jde o výtvor lidských rukou, nevěděl však, že je jen 76 roků starý.
Z dřevěného altánu nad skalní stěnou Býčí skály byl krásný výhled do
údolí. Dnes po něm zbyly jen terénní
úpravy a kamenné schůdky.
Od Býčí skály byla vybudována pohodlná cesta k jeskyni Kostelík. Jeskyně
je průchozí a touto dispozicí připomíná jeskyni Jáchymku. Také zde byly již
existující dutiny rozšířeny a propojeny. Hlavní zásluhu na dnešní romantické podobě jeskyně měl opět střelný prach. Ke Kostelíku vedla široká
vozová cesta a dalo se do něj vjet
i v kočáře. Na unaveného turistu čekaly v jeskyni kamenné lavičky a vyhlídka na hradní ruinu na protějším,
tehdy odlesněném ostrohu (dnes
Hrádek u Babic).
20

B. Havránek, 1871: Předsíň Býčí skály. Uprostřed nový "liechtensteinský" vchod.

Císařská pamětní deska v jeskyni Býčí skála.
Umístěna byla po roce 1804.

Jeskyně Kostelík, neznámý autor, zač. 19. stol.
Pravděpodobně je na něm zachycena císařovna Marie Tereza Neapolsko-Sicilská, která zde
v roce 1804 strávila večer.

Železná ruda, vytěžená u Babic byla spouštěna dolů do údolí dlouhým dřevěným korytem, což musela být pro návštěvníky také velmi atraktivní podívaná. Na celý areál huti
se pak dalo shlížet z romantické umělé hradní ruiny umístěné na skalním hřebenu nad
hutí. Při návštěvě císaře Františka II. roku 1804 z této umělé ruiny vyhrávala hudba slavnostní fanfáry a ze zde umístěných moždířů byly stříleny oslavné salvy. Dnes již ruinu
neuvidíte, spadla v roce 1963.
Není bez zajímavosti, že ženy hutníků si přivydělávaly tím, že turistům
prodávaly připravené louče a také
za mírný poplatek zájemce po jeskyních prováděly – staly se tak jedny
z prvních placených průvodců.

Františčina huť, kolem roku 1900. Na protějším
svahu je patrné koryto na spouštění rudy vytěžené u Babic dolů do údolí.

Na přelomu 18. a 19. století byla Františčina huť jistě oživením smělého
krajinářského projektu. Ten počítal
i s velkou úpravou tehdy krásně přírodně vyzdobené jeskyně Výpustek. Během úprav byly zvětšeny oba
tehdejší vchody i četné nízké partie
v jeskyni. Z dobového zápisu si můžeme udělat představu, jak byly úpravy
velkorysé. Píše se zde: „Tam, kde se
muselo dříve plazit, je možné projet
se čtyřmi koni“.
V tehdejším romantickém Lichtensteinském areálu hrála jeskyně Výpustek zásadní roli. Je dokonce pravděpodobné, že tehdy byl Výpustek
největší volně přístupnou jeskyní
v Evropě…

Nejstarší mapa jeskyně Výpustek A. Loly z r. 1807.

Její romantické úpravy v letech
1800-1804 nevedl Hardthmuth, ale

21

Zpravodaj obce Bukovina 1 /2021

Zpravodaj obce Bukovina 1 /2021

významný italský krajinný architekt Bernhard Petri. Jeskyně byla rozsáhlými úpravami
přebudována do podoby Plutonova chrámu. V jednom sále byl i jeho trůn, na kterém
podle antické symboliky měl Pluto rozdělovat duše vstupující do podzemí na ty, které
půjdou do pekla a které mají ještě šanci na další posmrtný život. Podle dochovaných
písemností dokonce víme, že úpravy jeskyně Výpustek v té době stály ohromnou sumu,
kolem 6 tisíc zlatých. Pro porovnání, celý adamovský zámek přišel asi na 50 tisíc zlatých.
Inspiraci antikou můžeme v návaznosti pozorovat i nedaleko jeskyně na skalní rozsedlině Salve-vale v podobě latinsky psaných Ovidiových veršů.
Jan Josef Liechtenstein, který převzal krajinářský projekt po předčasné smrti svého bratra Aloise Josefa na jaře roku 1805 nechal jeskyni důkladně zmapovat, ale navzdory
tomu další práce na projektu ustávaly. Liechtensteinové postupně začali preferovat
úpravy svých sídel v Lednici a Valticích a budování Lednicko-valtického areálu a areál v údolí Křtinského potoka
zůstal opuštěn. V průběhu staletí se postupně vytrácel
z povědomí lidí, některé prvky z krajiny zmizely beze stop,
jiné zůstaly zachovány jen v reliktech. Postupně upadl do
zapomnění celý tento kdysi tak známý a uznávaný krajinný projekt. Turisticky vděčné přírodní krásy Josefovského
údolí jsou vnímány jako jednotlivosti a mnoho návštěvníků ani nenapadne, že je kdysi dotvářela lidská ruka.
Erb Liechtensteinů

připravili Jaroslav Luner a Jaroslav Ondráček
Zdroje:
Martin Oliva, Martin Golec, Radim Kratochvíl, Petr Kostrhun: Jeskyně býčí skála ve
svých dějích a pradějích (Moravské zemské muzeum)
Martin Golec: Vranovsko-křtinský liechtensteinský areál (Acta Mus. Moraviae, Sci.
Sco. XCIX: 2, 235-250, 2014)
Stará huť u Adamova – expozice železářství ve střední části Moravského krasu (Technické muzeum v Brně)
https://www.youtube.com (TV Adamov infokanál)
http://www.kras.unas.cz
https://cs.wikipedia.org
https://www.byciskala.cz
https://www.adamovaokoli.cz
http://www.starahut.com
https://www.tmbrno.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Účelem každoroční celonárodní sbírky organizované Charitou Česká republika je především pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá
(65%). V naší obci organizuje Tříkrálovou sbírku Oblastní charita
Blansko.
V roce 2021 zasáhla do průběhu sbírky pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu
zvýšení restrikcí, rozhodlo vedení Charity, že po celou dobu trvání pátého stupně PES
koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušená nebyla, jen se posunula do online prostředí. Do
online kasičky bylo možné přispívat do 30. dubna.
Statické kasičky byly umístěny na úřadech, v kostelích, v obchodech a dalších dostupných prostorách, kde byly k dispozici do 24. ledna. V naší obci byla kasička umístěna
na obecním úřadu. Vybralo se 10 118 Kč, což je v porovnání s okolními obcemi daleko
nejvíce. Velkou zásluhu na tomto úspěchu má pan starosta Luboš Janda, který na sbírku
vytrvale upozorňoval po celou dobu jejího konání.
Největší poděkování však patří všem lidem dobré
vůle a dobrého srdce, kteří na sbírku přispěli.
Celkově vybráno v České republice:
81 218 978 Kč
Oblastní charita Blansko:
1 613 615 Kč
Oblastní charita Blansko chce výtěžek letošní sbírky investovat takto:
• Pomoc nejpotřebnějším lidem, kteří přes standardní sociální pomoc státu žijí pod
hranicí důstojného života (500 000 Kč).
• Podpora rodin s dětmi v nouzi (200 000 Kč).
• Pomoc seniorům a zdravotně postiženým (100 000 Kč).
• Zakoupení auta provozovaného Charitou Blansko, určeného pro zdravotně postižené klienty (400 000 Kč).
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Obec Bukovina
Úřední hodiny:
pondělí: 17:00 - 19:00 hod
středa: 8:30 - 11:00 hod
17:00 - 19:00 hod
Kontaktní údaje:
Tel.: 516 439 253
Starosta: Luboš Janda
724 187 392, starosta@obecbukovina.cz
Místostarosta: Aleš Pokorný
777 119 189, alespokorny47@gmail.com
Účetní: Bronislava Turčinková
724 186 379, ucetni@obecbukovina.cz

Obecní zastupitelstvo. Zleva: Ivana Pařízková,
Miloš Odehnal, Jaromír Čermák,
Ing. Libuše Sehnalová, Luboš Janda (starosta),
Mgr. Jana Havelková, Aleš Pokorný (místostarosta).

Chcete ihned dostávat informace o dění v obci?
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.

Zpravodaj obce Bukovina
Periodický tisk územního
samosprávného celku.

Na stránkách obce i ve Zpravodaji jsou zveřejňovány fotografie z akcí, které se udály v naší
obci. Pokud nesouhlasíte, aby tyto fotografie
byly zveřejňovány, napište nám prosím na
e-mail starosty (viz výše).
Ze stránek obce 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 ke zlepšování chodu naší obce a příspěvky do našeho časopisu.

Evidenční číslo: MK ČR E 23873.

Neprodejná tiskovina.
Uzávěrka příštího čísla je 1. 8. 2020.
Zaslané příspěvky a fotografie nevracíme
a v případě uveřejnění nehonorujeme.

Vydává Obec Bukovina,
Bukovina 31, 679 05 Křtiny.
IČ: 00532096.

do tisku připravil Jaroslav Luner
fotografie na obálce Jaroslav Luner

Periodicita: 3x ročně.
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