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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nastal krásný letní čas, čas vytoužených dovolených, zasloužené relaxace, kterou si každý užívá podle svých možností a přání. Letošní léto po čtyřech suchých letech probíhá
tak nějak normálně. Teplé dny střídají chladnější, aspoň jednou týdně zaprší a večer
zase koušou komáři. Všechno se zelená, hlavně tráva, která udržuje všechny sekačky
a křovinořezy v neustálé pohotovosti. Proto jsme na údržbu zeleně, chodníků a místních komunikací v období letních prázdnin, přijali dva brigádníky.
Od posledního vydání Zpravodaje v dubnu letošního roku se stalo několik pozitivních
věcí, o kterých se v krátkosti zmíním. Asi největší radost mám z toho, jak pokračuje
Přístavba odborných učeben ZŠ dle harmonogramu. V současné době probíhají stavební práce i ve staré budově školy, která se do konce letních prázdnin musí nachystat
na připojení k nové přístavbě tak, aby naše děti mohly 2. září přijít do uklizené školy
a zasednout opět do školních lavic.
Na přelomu dubna a května proběhla bez větších problémů logisticky náročná výměna
většiny vodoměrů v obci. V průběhu měsíce května ozdobily naši obec vítací cedule
na obou koncích obce a pěkná pamětní deska u Lípy republiky.
Od června máme novou knihovnici paní Alici Adamovou, která zároveň se souhlasem
zastupitelstva zřídila a průběžně aktualizuje obecní profil na Facebooku. Věřím, že se
paní Adamové podaří služby knihovny zmodernizovat a přiblížit ji tak většímu počtu
aktivních čtenářů.
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konkrétně 130.000 Kč na vybavení JSDH ochrannými oděvy, rukavicemi a svítilnami,
dále 40.000 Kč na úhradu energií provozovateli obchodu v obci a dále 20.000 Kč na
Den Bukoviny, který se uskuteční dne 14.9.2019.
Dne 21.6.2019 se konalo 6. Veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde bylo odsouhlaseno zahájení příprav na výstavbu dvou nových zdrojů pitné vody a vodojemu pro naši
obec. Podobnější informace o této akci i o dalších rozpracovaných nebo dokončených
projektech najdete na internetových stránkách obce v sekci Úřední deska, kde je umístěn Zápis zasedání, Audiozáznam a Výpis z usnesení z tohoto 6. zasedání.
Závěrem tedy mohu konstatovat, že se nám práce zatím daří, což neznamená, že bychom polevili v úsilí. Naopak jsem přesvědčen, že v příštím Zpravodaji budu moci informovat o dalších dokončených projektech, které nám zlepší život v obci.

Luboš Janda, starosta

Ve dnech 24 - 25. 5. proběhly v České republice volby do Evropského parlamentu. V naší
obci se volilo jako obvykle v zasedací místnosti obecního úřadu, dočasně přeměněnou
ve školní třídu. Účast voličů byla nadprůměrná a činila 35,26 %, přičemž celostátní
účast byla 28,72 %.

Tímto bych chtěl zároveň poděkovat dnes již bývalé knihovnici paní Haně Slaničkové
za její dlouholetou činnost a všechen čas, který obětovala proto, aby i v naší obci byla
knihovna součástí kulturního života.
Průběžně pokračuje příprava nového územního plánu obce. Do konce června bylo majiteli nemovitostí podáno 16 podnětů, které budou vyhodnoceny a případně zapracovány do nového územního plánu. O dalších krocích přípravy nového územního plánu
vás budu informovat.
Od 2. července jsou zprovozněny nové internetové stránky obce. Postupem času
bude obsah stránek doplňovaný o nové informace. Uvítám od vás jakékoliv podněty
a nápady ke zlepšení obsahu stránek. Na stránkách najdete i odkaz na mapový portál
GisOnline, který obsahuje katastrální území Bukoviny. Zahrnuje nejen většinu funkcí,
které znáte z Nahlížení do katastru nemovitostí ale i spoustu dalších informací, jako je
např. umístění inženýrských sítí, veřejného osvětlení, dopravních značek apod. Cílem
je, aby tato aplikace postupem času obsahovala všechny informace o naší obci na jednom místě.
Naše obec byla úspěšná i v oblasti získání dotací od Jihomoravského kraje na rok 2019,
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Volební komise v plné práci. Zleva: Jaroslav Ondráček (místopředseda), Eliška Kubicová,
Ing. Libuše Sehnalová (předsedkyně), Ing. Rostislav Boháček, Marie Kolářová (zapisovatelka).
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UKLIĎME SI BUKOVINU

Podle očekávání získalo v České republice nejvíce hlasů hnutí ANO 2011, které získalo celkem 6 mandátů,
následovala ODS se 4 mandáty a třetí skončili Piráti
se 3 mandáty. V těsném závěsu za Piráty se umístila koalice TOP+STAN která získala rovněž 3 mandáty,
2 mandáty získala SPD a také KDU-ČSL. Poslední mandát připadl KSČM. To, že ČSSD skončila bez mandátu
hluboko pod 5% hranicí svědčí o tom, že její pád z politického výsluní směrem k samotnému dnu se stále
ještě nezastavil.
Výsledky voleb v naší obci se od těch celostátních
dost lišily. Celkový vítěz voleb u nás skončil až na druhém místě za ODS. Oproti celostátním výsledkům
si u nás vedly dobře také KDU-ČSL a KSČM. Názorné
srovnání prvních 10 stran a hnutí přinášíme v následující tabulce:

Bukovina je již několik let zapojena do celorepublikové akce s názvem „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“. Letošní úklid Bukoviny byl plánován na sobotu 6. 4., ale nakonec byl
pro nepřízeň počasí posunut na neděli 7. 4. Také letos se našla skupina dobrovolníků,
kteří jsou ochotni něco udělat pro příjemnější život v naší obci. Účastníci akce obešli
přidělené rajóny a podařilo se jim naplnit odpadky osm velkých pytlů. Člověk každoročně žasne, kolik se toho v naší obci najde. Zdá se, že mnoha našim spoluobčanům
je úplně jedno v jakém prostředí žijí. Minulý rok jsem vyslovil přání, aby letošní pytle
sběračů odpadků zůstaly prázdné nebo alespoň poloprázdné. Dalším přáním bylo, aby
se letos dobrovolníků sešlo víc. Nic z toho se bohužel nevyplnilo, tak snad příští rok.
Poděkujme tedy těm, kdo obětují svůj volný čas a každý rok na jaře nám tu uklidí.
Je jich málo, ale pozitivní je, že někteří přijdou i se svými dětmi a vychovávají je k odpovědnosti za životní prostředí ve svém okolí. A to není málo.

ČR
název

Bukovina

pořadí

pl. hlasy

v%

pořadí

pl. hlasy

v%

ANO 2011

1

502 343

21,18

2

20

18,18

ODS

2

344 885

14,54

1

27

24,54

Piráti

3

330 844

13,95

5

10

9,09

TOP+STAN

4

276 220

11,65

6

9

8,18

SPD

5

216 718

9,14

8-9

2

1,81

KDU-ČSL

6

171 723

7,24

3

13

11,81

KSČM

7

164 624

6,94

4

12

10,90

ČSSD

8

93 664

3,95

7

4

3,63

HLAS

9

56 449

2,38

10

1

0,90

ANO, vytrollíme europarlament

10

37 046

1,56

8-9

2

1,81

Text a foto Jaroslav Luner
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Jaroslav Luner, foto Ivana Pařízková
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Základní škola
Naše škola prošla od svého postavení v roce 1901 až do letošního roku mnoha většími či menšími opravami. Opravována a modernizována byla jak samotná budova
a její interiér, tak byly prováděny úpravy jejího bezprostředního okolí. Po celou dobu
svého fungování však budova nijak významně nezměnila svůj vzhled. To se má změnit
až v nejbližších měsících, po dostavbě dalších dvou učeben se zázemím. Jedná se
o největší investici v historii školy, která má dosáhnout 11,5 milionu korun. Blíže jsme o ní psali v minulých číslech Zpravodaje. Několika historickými fotografiemi
z archivu Obecního úřadu si připomeneme proměny budovy školy v průběhu času.

Na kolorované fotografii
je zřejmě nejstarší vyobrazení naší školy. Převzato
z pohlednice, která vyšla
v roce 1908.
Černobílý snímek je také
převzat z historické pohlednice. Tato vyšla v letech 1925 až 1927.

Na protější straně nahoře: Fotografie z roku 1971, kdy byly prováděny opravy fasády a okapů.
Vedle školy je vidět dřevěný deskový plot a brána a schody předsunuté před plot předzahrádky.
Uprostřed vlevo: Snímek z roku 1993 ještě před provedním zateplení a nové fasády.
Uprostřed vpravo: Fotografováno v roce 1995, kdy bylo prováděno zateplení a nová fasáda.

Na spodním snímku z roku 2015 je v podstatě současný stav.
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Jaroslav Luner
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PŘÍSTAVBA ŠKOLY
V březnu tohoto roku konečně začala
dlouho odkládaná přístavba dvou učeben
a zázemí Základní školy. Průběh stavby
je průběžně dokumentován. Jednotlivé
fáze stavby vám přiblíží následující série
fotografií. Doufejme, že se podaří dodržet harmonogram prací a stavba bude ve
stanoveném termínu dokončena a obec
bude moci vyúčtovat dotaci. Přejme dětem, ať se mohou co nejdříve odstěhovat
z provizorní třídy na obecním úřadu do
nových učeben.

2. 17. 3. 2019

4. 8. 4. 2019
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1. stav před začátkem stavby

3. 28. 3. 2019

5. 9. 4. 2019

6. 15. 4. 2019

7. 19. 4. 2019

8. 25. 4. 2019

9. 3. 5. 2019

10. 24. 5. 2019

11. 5. 6. 2019
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OD JARA DO KONCE ROKU V NAŠÍ ŠKOLE

PŘÍSTAVBA ŠKOLY

Během 2. pololetí 2018/2019 pořádala škola pravidelné edukační skupinky s procvičováním dovedností, které potřebují předškoláci ke vstupu do 1. ročníku. Děti si procvičovaly jemnou motoriku, sluchovou i zrakovou analýzu slov i počátky matematických
dovedností. Setkání probíhala vždy 1 krát měsíčně a rodiče mohli sledovat pokroky
svých dětí. Od paní učitelek dostali rady k přípravě budoucích prvňáčků.
Zápis do 1. ročníku proběhl na začátku dubna. K zápisu přišlo celkem 12 žáků a bylo
přijato 8 dětí. 4 budoucí prvňáčci si požádali o odklad povinné školní docházky. Dalších 10 žáků z našeho obvodu Bukovina a Bukovinka bylo přijato na školy ve Křtinách
a v Brně. Během prázdnin se nám dohlásili další 2 prvňáčci, takže příští školní rok zasedne do lavic v naší škole 10 prvňáčků.
12. 6. 6. 2019

13. 9. 6. 2019

V průběhu dubna naši žáci absolvovali výukový program s paní Ing. Hubenou ze ŠLP
ke Dni Země s ekologickou tematikou a další část kurzu První pomoci, kterou nám
uspořádali pracovníci ČSČK Prostějov. Žáci ze 4. ročníku vyjeli na druhou část výuky
na Dětském dopravním hřišti v Blansku, kde byli velmi pochváleni za přípravu a výsledky
v teoretické i praktické znalosti jízdy na kole.
V květnu jsme dětem nachystali překvapení ve formě zážitkového programu – hudební
pohádky O malé hvězdě. Děti byly vtaženy do zázračného povídání s vlastním hudebním doprovodem i poznáváním hudebních nástrojů od pravěku. Nádherná produkce
profesionální hudebnice a výborné vypravěčky měla u dětí i paní učitelek velký úspěch.

14. 2. 7. 2019

16. 7. 7. 2019
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15. 5. 7. 2019

17. 16. 7. 2019

Z výletu do Javoříčských jeskyní.
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I letos jsme uspořádali soutěž v recitaci. Děti soutěžily nejdříve v třídních kolech, kde
byli oceněni recitátoři z každého ročníku a nejlepší recitátoři z jednotlivých ročníků se pak utkali v celoškolním kole. Celoškolními vítězkami se staly Eliška Dekanová
ze 4. ročníku a Anička Růžičková z 3. ročníku.
Jako každoročně se chystal i letos výběr sportovců naší školy na atletické závody malotřídních škol v Rudici. Poprvé jsme také měli domluvený odvoz na místo závodů od
našich hasičů novým autem, který nám ochotně zajišťoval pan Ondráček. Po mnoha
letech byly k naší lítosti závody zrušeny pro nepříznivé podmínky – rozmáčené hřiště
po prudkých deštích. Uvidíme, zda příští rok budou pro organizování závodů lepší podmínky.
Na konci května jsme vyrazili do Březiny na druhý ročník znalostní soutěže Všeználek
se třemi páťáky, kteří se utkali v náročných testech z oblasti Českého jazyka, Matematiky, Angličtiny, Vlastivědy i Přírodovědy. Radost nám udělal Václav Růžička, který získal
1. místo i Šimon Ondráček a Štěpán Možný, kteří se umístili na pěkném 6. a 7. místě.
Jsme na naše žáky pyšní.
Červen patřil nejen k uzavírání klasifikace, ale i školním výletům. V letošním roce
jsme prvňáčky vyslali ve spolupráci s MŠ Bukovinka na zámek Milotice, kde děti s paní
učitelkami absolvovaly úžasnou prohlídku ve vypůjčených barokních a renesančních
kostýmech. Holky si zahrály na princezny, kluci si zašermovali v soubojích a dokonce
si i společně zatančili na bále.

Pasování na čtenáře.
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Děti z 2., 3., 4. a 5. ročníku vyjely na výlet do Javoříčských jeskyní a na hrad Bouzov.
I tady jsme si užili spoustu zážitků a legrace. Během prohlídky jsme se hravou a soutěžní formou prošli hlavními částmi hradu a v jeskyni jsme zažili opravdovou, absolutní
tmu.
Poslední školní týden jsme využili k návštěvě firmy Agos Bio a.s. Bukovina, kde nás pan
Hynšt odborně i zábavně provedl dřevařskou výrobou ve stolárně.
V červnu jsme uspořádali soutěžní výstavu výtvarných prací našich žáků s názvem Bezpečnost očima dětí. Děti malovaly obrázky se situacemi, při kterých se mohou setkat
s nebezpečím úrazu. Jsme rádi, že se slavnostního vyhodnocení soutěže zúčastnili
starostové našich obcí, kteří si zdařilé obrázky prohlédli a sami vybrali i své vítěze za
obě obce. V hodnocení starostů získaly ocenění obrázky Kláry Malíkové z 3. ročníku
a Tomáše Zlámala ze 4. ročníku. Odborná porota složená z paní učitelek vybrala vítěze
z každého ročníku a práce to nebyla opravdu lehká. Všechny děti se velmi snažily
a práce byly velmi zdařilé. Vtipně a nápaditě se děti z 3., 4. a 5. ročníku zhostily speciální kategorie komiks. Nakonec sladkou odměnu získali i ostatní žáci, kteří se soutěže
zúčastnili.
V závěru roku jsme přivítali děti a paní učitelky z MŠ Bukovinka na slavnosti pro naše
prvňáčky – Čtenář 2019. Přišli se podívat i rodiče a všichni spolužáci ze školy a všichni
jsme drželi prvňáčkům palce, aby přes trému předvedli, jak se naučili číst a na závěr
složili slib čtenáře. Na milé slavnosti se nám představili i naši budoucí šikovní žáci.

Z vybíjené děti versus rodiče.
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Se školním rokem jsme se rozloučili sportovně a opět jsme se utkali s našimi rodiči
na zápase ve vybíjené na Orelské hřišti. Atmosféra zápasu byla skvělá a výkony všech
dětí od 1. do 6. ročníku (přišli nám pomoct i bývalí žáci) i rodičů byly úžasné. Rodičů
se účastnilo přes dvacet a dětí kolem 30. Všichni jsme si to parádně užili ve sportovní
atmosféře i v humoru. Paní učitelka Ilkaničová nekompromisně a spravedlivě zápas
odpískala a fandit přišli i budoucí žáci a učitelé. A co je nejlepší, děti vyhrály o 1 bod.
Všem rodičům i dětem moc gratulujeme!
Příští školní rok přinese pro naši školu významné změny. Na podzim bude dokončena
přístavba dvou odborných učeben, naše děti i pedagogové získají krásné nové učebny
i další prostory, které mají být nedílnou součástí každé školy. Obec získá další místnosti,
které bude moci využívat pro volnočasové aktivity našich občanů. Během 1. pololetí
ještě bude v provozu náhradní učebna na obecním úřadu, až do doby, kdy budeme
moct přesunout výuku do nových učeben. Děkujeme panu starostovi Jandovi za náročnou organizaci a starost o průběh stavby i všem firmám a pracovníkům, kteří se na
přístavbě podílí. Sledovali jsme s žáky jarní stavební práce a byl to pro nás velký zážitek.
Je třeba říci, že výuka nebyla nadmíru narušována a naopak, stavební firma Expoline
s.r.o. zabezpečila staveniště tak, že jsme mohli i nadále užívat obecní hřiště při školních
aktivitách.

TRADICE
Velikonoční klapání

Letošní Velikonoční pondělí připadlo na 22. 4. V naší vesnici se daří udržovat tradici velikonočního klapání, a tak se
i letos na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu ozývalo
po vsi hlasité klapání a řehtání. Klapačky a klapači svědomitě obcházeli vesnici, snažili se vyluzovat co největší rámus
a nahradit tak mlčící zvony ve zvoničce. Hluk, který tyto různě velké hrkačky vyluzují, má všem křesťanům připomenout
zajetí, mučení, ukřižování a pohřbení Ježíše. Podle jedné
z tradic je také tímto hlukem symbolicky vyháněn Jidáš.
V podání mladých obyvatel naší obce je ovšem také cítit radost z toho, že mohou obcházet vesnici a beztrestně tropit
kravál. Tak jim ji dopřejme, vždyť je krásné vidět, že dávné
tradice stále žijí.
Jaroslav Luner

Letošní rok opustilo naši školu 7 žáků 5. ročníku, 3 žáci nastoupí ke studiu na víceletá gymnázia v Brně a ve Vyškově, 3 žáci odejdou do spádové ZŠ Křtiny a jeden žák
do ZŠ ve Vyškově. Všem dětem přejeme úspěšný start v jejich další školní docházce na
druhém stupni. Naši školu bude v příštím školním roce navštěvovat 61 dětí, budeme
uplatňovat výjimku z maximálního počtu žáků, povolenou starostou obce.
Od 4. 7. jsou v provozu nové webové stránky naší školy na adrese www.zsbukovina.cz.
Paralelně s nimi ještě běží do konce prázdnin staré stránky naší školy, na kterých je
odkaz na stránky nové.
Přejeme všem dětem, rodičům i občanům krásné a pohodové letní dny a těšíme se na
setkání se všemi po prázdninách.
Mgr. Jana Havelková, foto archiv školy

Stanislava Holíková — 75 let (17. 5.)
Jaroslava Ondráčková — 75 let (15. 7.)
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21. 7. 2019 nás navždy opustil pan Michael Jedlička
ve věku nedožitých 72 let.

15

Zpravodaj obce Bukovina 2 /2019

Zpravodaj obce Bukovina 2 /2019

NOVINKY Z KNIHOVNY
V minulém zpravodaji naší obce jsem se dočetla,
že je ohrožena existence knihovny. Jako místní
rodačku mě to zamrzelo a rozhodla jsem se zkusit v naší knihovně provoz udržet. A podařilo se.
Od června se v knihovně každou středu od 17 do
19 hodin potkáváte již se mnou.
Ráda přivítám stálé návštěvníky i ty nové a budu
ráda za každý podnět k tomu, aby naše knihovna
Alice Adamová, knihovnice
obohatila co nejvíce spokojených čtenářů a abychom společně zkusili knihovnu oživit knihami a službami, které Vám v tomto ohledu chybí.
Zavedla jsem pár novinek, které doufám využijete. Pro maminky s dětmi jsem zřídila
malý dětský koutek se stolkem, židličkami i hračkami. Pro občany, jež nemají přístup na
internet nebo potřebují něco zpracovat, je k dispozici notebook s internetovým připojením. Pro ty z Vás, kdo počítač neovládáte, nabízím pomoc s vyhledáváním informací na
internetu. V knihovně je stůl dost velký, tak se můžete posadit nejen k četbě, ale i pro
pohodlné výpisky z knih. Pro čtenáře jež se nemohou ze
zdravotních důvodů osobně dostavit, nabízím bezplatnou donášku knih až domů. Stačí mi napsat třeba email
nebo do zpráv na Facebooku a domluvíme se. Máme v
naší knihovně také velmi staré knihy, z nichž je vytvořen
Historicky chráněný knihovní fond. Tyto poklady si však
můžete přečíst pouze v prostorách knihovny.
V budoucnu plánujeme knihovnu zvelebit. Začneme
vymalováním a skončíme u věšáku na bundy. Vyměníme nejen nábytek, ale i technické vybavení. Uvažujeme
i o pořádání akcí pro děti. A dle zájmu snad i něco více.

V současné době máme v knihovně přes 1300 knih a dalších asi 200 knih pravidelně
obměňujeme (díky výměnnému fondu). Nově si můžete zapůjčit i audioknihy. Veškeré
výpůjční služby i registrace byly a jsou zdarma.
Informace a aktuality naleznete na nově spravovaných webových stránkách
http://www.bukovina.knihovna.cz nebo na Facebooku “Knihovna Bukovina”.

Alice Adamová, knihovnice
foto Jaroslav Luner

OD KONCE KVĚTNA BUKOVINA TAKÉ NA FACEBOOKU
O potřebě aktuálního zdroje informací pro občany jsem začala přemýšlet v
době, kdy v zimě vyvezli popelnice pouze části obce a my, co nás vynechali, jsme
nevěděli co bude (jestli se vrátí jiný den
nebo jak). Telefonicky jsem zjišťovala u
AVE tuto informaci a výsledek jsem sdílela na svém Facebooku, kde to ocenili ti,
jichž se to také týkalo. To byl jeden z důvodů, proč v době, kdy se zastupitelstvo
obce rozhodlo mě pověřit funkcí knihovnice jsem navrhla i založení Facebookových
stránek, což bylo schváleno a já teď mám správu těchto stránek na starosti.
Snažím se, aby zde byly veškeré důležité informace o naší obci s dostatečným předstihem nebo alespoň hned, jak je to možné.
Vzhledem k tomu, že žijeme v malé obci, tak se můžete dozvědět i o důležitých novinkách z okolních obcí, které se některých z nás mohou týkat. Samozřejmostí jsou
i pozvánky na různé kulturní akce v Bukovině a taktéž v přilehlém okolí.
Pokud Vy sami máte něco, co by podle Vás bylo dobré s občany Bukoviny sdílet, neváhejte mi napsat a domluvíme se. Taktéž budu ráda, pokud se v komentářích vyjádříte
k věcem, kde myslíte, že je to třeba. Na těchto stránkách můžete diskutovat společně
a tím dát třeba i podnět k zamyšlení pro vedení obce.
Občas se stává, že zde jsou informace dříve než je vyhlásí obecní rozhlas nebo ani
na stránkách obce nejsou. To je způsobeno tím, že pravidelně vyhledávám adekvátní
informace nejen na stránkách okolních obcí, ale občas jako jedna z Vás musím řešit
běžné situace a pak tuto informaci sdílím dál (např. odečet elektroměrů, kdy jsem informovala hned ráno, když odečty začaly). To je i jeden z hlavních důvodů, proč obec
má svůj Facebook. Abychom si my občané mohli vzájemně radit a pomáhat.
Facebook je založen jako “Bukovina – okres Blansko”. Na stránce dáte “to se mi líbí”
a “sledovat” a nepřijdete o žádnou novinku.

Alice Adamová, správce Facebooku Bukoviny
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V roce 2002, kdy se konala ve Křtinách první hasičská pouť, byla založena tradice, která se stala nedílnou součástí života v obci. Také letos se 28. 4. sjelo do Křtin na oslavu
svátku patrona hasičů svatého Floriána skoro 400 hasičů. Přijeli i hosté z Polské a Slovenské republiky. Letošní největší setkání hasičů na jižní Moravě již podruhé obdrželo statut
krajské pouti Jihomoravského kraje.
V slavnostním průvodu se kromě hasičů představilo také 44 hasičských
vozidel. Slavnostní mši za všechny
hasiče, záchranáře a zdravotníky
v barokním chrámu Jména Panny
Marie celebrovali: R.D. Pavel Rostislav Novotný, duchovní služba pro
hasiče v rámci brněnské diecéze,
společně s administrátorem farnosti
Křtiny R.D. Vítem Martinem Červenkou, kaplanem Malopolské hasičské
jednotky bryg. Władysławem Kuligem a jáhnem Bořivojem Sekaninou. Hasiči z Polska darovali kostelu
obraz svatého Floriána, který byl
slavnostně požehnán a v kostele proběhlo také slavnostní vyznamenání
zasloužilých hasičů. Po bohoslužbě
následovalo požehnání nové CAS 20
Mercedes Benz ATEGO 1530 SDH
Kuničky, zdravice hostí mj. hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila
Šimka, senátora za obvod Vyškov Ivo
Bárka a starosty OSH Brno-venkov
Josefa Garguly. V doprovodném programu shlédli diváci úspěšný zásah
historické koněspřežné stříkačky SDH
Kanice z roku 1892. Dále předvedli
své umění mladí hasiči z SDH Kanice
a Bukovina a na závěr proběhla ukázka hasičů HZS JMK ve spolupráci s SDH
Babice nad Svitavou, kteří vyprostili
osobu zavalenou kontejnerem.

18
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K vynikající atmosféře celé akce přispěla již tradičně řízná Sivická kapela, která hrála
do kroku v slavnostním průvodu a pak i v dalším průběhu slavnosti. Ani letos nechyběl
stánek s hasičskými suvenýry a pro děti stánek s Hasíkem, kde byly připraveny různé kvízy o ceny. Návštěvníci si také mohli vyzkoušet první pomoc na cvičné figuríně.
O žaludky a pitný režim se mimo místní restaurace starali hasiči z SDH Bukovina a SDH
Sivice. Zvlášť bez vynikajícího guláše našich hasičů si již pouť nelze ani představit. Také
letos provoněl celé náměstí a přitahoval hosty pouti jako magnet.
Díky všem organizátorům za udržování hezké tradice. K těm nejaktivnějším patřili i hasiči z SDH Bukovina.
Text a foto Jaroslav Luner

za použití materiálů laskavě poskytnutých Jaroslavem Ondráčkem,
Vladimírem Kalivodou
a Davidem Dvořáčkem.
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JSDH OBCE BUKOVINA

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

Ve většině příspěvků do minulých zpravodajů o činnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů jsme se věnovali zčásti i prevenci. Ale je léto, čas dovolených a tak si také dejme
trochu oddych od všeho toho strašení paragrafy a povinnostmi...

Čarodějnice

Jednotka v uplynulých měsících žila běžnou činností a naštěstí nebylo třeba její pomoci
v žádné mimořádné události.
Členové jednotky prošli pravidelným školením a velitel i oba velitelé družstev se v březnu zúčastnili pravidelného a povinného školení na HZS, které musí absolvovat v pětiletém období minimálně 3x.
Dva členové jednotky se ve spolupráci s členy obecního zastupitelstva účastnili pravidelného odečtu vodoměrů, při kterém byly zkontrolovány hydranty z hlediska jejich
dostupnosti a označení. Zjištěné nedostatky byl zaevidovány a chybějící označení a jiné
problémy máme v plánu odstranit do podzimních měsíců.
Při zajišťování akce pálení čarodějnic byla zjištěna nefukčnost přípojky elektřiny do areálu "bečkodromu", což bylo promptně vyřešeno zajištěním elektrocentrály a osvětlení,
které má jednotka k dispozici a tak děti i rodiče si mohli akci řádně užít.
Pokud jsme u techniky, tak v těchto dnech odjíždí na opravu naše přenosná požární
stříkačka, u které došlo k poruše chlazení a zcela jistě se v odborné servisu najdou
i další nutné věci k opravě, vždyť už za rok stříkačka oslaví své třicetiny.

Také letos jsme v předvečer prvního májového
dne pálili čarodějnice. Vesnicí prošel tradiční
pestrý a veselý průvod čarodějnic a čarodějů s
figurínou čarodějnice. Na bečkodromu se ujala režie tradiční hlavní čarodějnice Mirka Hynštová. Pro děti byla i letos připravena spousta
čarodějnické zábavy, jako oblíbené tahání pavouků ze slizu, míchání čarodějných lektvarů,
létání na koštěti a také různé soutěže. Před
podpálením hranice provedly vybrané zasloužilé čarodějnice zaříkávání za účelem vyhnání
ďábla a ochrany od všeho zlého. Oheň plápolal celý večer pod dohledem našich hasičů, bez
nichž si už žádnou kulturní událost v naší obci
nedovedeme představit. Vydařený večer si užili
všichni: děti i dospělí.

Veškerou činnost jednotky a její materiální vybavení zcela zajišťuje obecní úřad. Možná
jste na veřejném jednání obecního zastupitelstva postřehli zmínku o dotaci pro JSDH
obce. O tuto jsme na základě vypsané výzvy požádali Úřad Jihomoravského kraje, zpracoval ji velitel jednotky a po doplnění dalších údajů byla starostou obce v řádném termínu podána. Dotace se vyhodnocuje podle předem daných kritérií, které jednotka
a obec splnila a dotace byla přidělena. Jednotka bude vybavena třívrstvými zásahovými ochrannými oděvy, které splňují veškeré normy nehořlavosti, tepelné ochrany,
ochrany proti prořezu atd. pro zasahující hasiče a bez nichž je v současné době zásah
z důvodu ochrany zasahujích hasičů a požadavků velitelů zásahu téměř nemyslitelný.
Totéž se týká i ochranných zásahových rukavic a svítilen na přilby pro zásah za snížené
viditelnosti, jimiž bude též jednotka z poskynuté dotace dovybavena.
Vzhledem ke zmíněným požadavkům na tyto ochranné oděvy a pomůcky je jejich cena
náležitě vysoká, a obecní úřad se na ní bude podílet ve výši jedné třetiny z pořizovací
hodnoty.
Jako velitel jednotky doufám, že tohle všechno bude co nejméně potřebné, a že tedy
Vy si svoje volné dny a děti své prázdniny užijete v klidu a pohodě bez jakýchkoliv nepříjemných událostí.
Jaroslav Ondráček, velitel JSDHo Bukovina

20

21

Zpravodaj obce Bukovina 2 /2019

Zpravodaj obce Bukovina 2 /2019

Recept na čarodějnický lektvar:
Muší ucho, kus žabince,
trochu medu dej do hrnce,
kousek křenu, hrst přesličky,
přidej sůl a tři mušličky.
Vrbový proutek, slzy krokodýlí,
muší křidélka, křídla motýlí,
zelíčko mladé, prastarou vodu,

zamíchej, podávej na prvním schodu.

Zaříkávadlo:
Přijď k nám čarodějná moci, sílo mocnější než celý svět.
Spěchej nám rychle ku pomoci a nevracej se nikdy zpět!
Tajemství, co skrývá tato noc, ať nám dá sílu a moc.
Pomoz nám zahnat smůlu a bolest, nemáme k tomu žádný protest.
Svému osudu letíme vstříc, ať slávy naší je v Bukovině ještě víc.
Z hlubin čarovných nocí, zaříkáváme kouzelnou mocí,
ať je noc či den, odveďte ďábla z kola ven.
Ďáble z pekla zplozený, ať jsi naším ohněm spálený.
Zapalte oheň!
Vzduch buď vzduchem, zem buď zemí,
ať se vše k lepšímu změní.
Voláme sílu čar a světla,
aby nám zlo ze světa smetla.
Magickou silou bukovinských čarodějek a čarodějů
přivoláme dobré síly, aby naše děti nezlobily.
Aby šťastné byly a hodně srandy a radosti si užily.
Sílo mocná vstaň, mocné kouzlo hned se staň,
voláme tě, pojď k nám blíž, přijď a zůstaň již.
Od bolesti a smůly naší, zahazujeme klíč,
ať jsme z toho pekla pryč.
Vše zlé je na rok do příštích čarodějnic zamknuté a klíč spálen v ohni.
Snad ho nikdo nenajde a zlo neodemkne.
Jaroslav Luner
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Den dětí a otců
Letos byl tradiční „Den dětí“ koncipován netradičně jako „Den dětí a otců“. Jiné bylo
také datum jeho konání – 15. 6., to je den před svátkem otců. Změnilo se také místo
srazu a konání většiny úkolů, které měli otcové a jejich děti plnit. Letos se srdcem akce
stalo místo kolem hasičské zbrojnice. Tuto změnu si vynutila dostavba školy, díky níž
se z okolí hřiště stalo staveništěm a bylo zrušeno veškeré zázemí pro konání kulturních
akcí na tomto místě.
V dřívějších letech plnily úkoly hlavně děti, letos však byly vymyšleny tak, že se museli
mnohem více zapojit rodiče, tedy hlavně otcové, kteří závodili se svými dětmi například v tom, kdo dříve přitáhne za provázek oblíbenou hračku nákladního automobilu.
Dalším úkolem pro otce bylo zdolání překážkové dráhy se zavázanýma očima. Pomáhaly jim v tom jejich děti, které měly za úkol je slovně navigovat. Spolupráce rodičů
a dětí byla také nutná u dalšího zastavení, kde se proudem vody musel trefit cíl, přičemž tlak v hasičské hadici a proudnici byl vytvářen ruční pumpou. Na stanovišti
u rybníčku čekaly na účastníky akce další dva úkoly. Kop na hokejovou branku a hod
do dálky. Děti házely granátem, otcové pivní bečkou. V obou případech byly dosaženy
pozoruhodné výkony. Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení.
Lví podíl na organizaci pěkné akce měli opět hasiči v čele s Mirkou Pavelkovou (Hynštovou) a Alešem Pokorným. Škoda jen, že nepřišlo více rodičů se svými dětmi. Snad
to zapříčinilo horké letní počasí, které k tělesným aktivitám příliš nelákalo. Příště určitě
přijďte.

Jaroslav Luner
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JAK JSME ŽILI

"Jak jsme žili v Československu" je unikátní projekt,
který se snaží mapovat život
v obcích v minulém století,
a to dobu před rozdělením
Československa. V okresních
denících jsou postupně představovány místní obce. Také
naše obec se rozhodla zúčastnit se tohoto projektu. Poslali jsme do Blanenského deníku celkem 16 historických fotografií z obecního archívu
a následující textový materiál:
Bukovina leží v mírně kopcovitém terénu Drahanské vrchoviny, v nadmořské výšce kolem 500 m. Ze všech stran je obklopena lesy a z hlediska ovzduší patří mezi nejčistší
oblasti ČR. Do Moravského krasu to máme také kousek a Macocha je skoro za rohem.
Vesničkou naší střediskovou jsou 2 km vzdálené Křtiny, významné poutní místo s barokním chrámem Jména Panny Marie stavitele Jana Blažeje Santiniho. Daleko není ani do
známého rekreačního střediska Jedovnice s rybníkem Olšovec a krásného Rakoveckého
údolí.

v Československu

Bukovina
BUKOVINA – Bukovina leží v jižní části Blanenska, v
mírně kopcovitém terénu Drahanské vrchoviny v
nadmořské výšce kolem pěti set metrů. První písemná zmínka o obci je z roku 1283 a svůj název získala podle okolních bukových lesů. V obci žije necelá pětistovka obyvatel. Bukovina je dvaašedesátou
obcí, kterou v našem seriálu představujeme.

PAMÁTNÍK. Společná fotografie po odhalení pomníku padlých z první světové války v roce 1924.

1. MÁJ. Obcí v roce 1956 prošel prvomájový průvod.

Již od 13. století jsou dějiny obce úzce spjaty se sousední Bukovinkou. Obě vesnice
dodnes spolupracují v mnoha oblastech. Například máme společný vodovod, kterým
je do naší obce přiváděna pitná voda z vrtů v Bukovince a jehož provoz financují obě
obce společně. Společnou máme i Základní školu, která je v Bukovině, a Mateřskou
školu - ta je pro změnu v Bukovince.
Samozřejmě jsme počítali s tím, že fotografie nebudou otištěny všechny a text bude
zkrácen a upraven. Přesto byl pro nás výsledek přece jen zklamáním:

DOŽÍNKY. V roce 1953 se v Bukovině konala dožínková slavnost.

Text se nakonec smrsknul na pouhé tři věty, z nichž jen ta první nese stopu původního
povídání. Zbylé dvě věty dopsal pan redaktor a obě obsahují špatné údaje: V té první
nepřesné větě se tvrdí, že první písemná zmínka o naší obci pochází z roku 1283. Tak
to ale není. Jak jsme psali v předminulém čísle Zpravodaje, tato zmínka se týká velmi
pravděpodobně sousední Bukovinky. Také údaj o počtu obyvatel je s prominutím vycucaný z prstu. Ve skutečnosti bylo v naší obci přihlášeno k 1. 1. 2019 jen 414 obyvatel.
Toto číslo jistě nejde popsat slovy "necelá pětislovka". Škoda, že pan redaktor nevěnoval textu větší pozornost a neposlal nám materiál před otištěním ke kontrole. Přesto je
potěšitelné, že se naše obec zase jednou trochu zviditelnila. Výslednou stranu, která
byla otištěna v Blanenském deníku 24. května 2019, vidíte na protější straně.
Jaroslav Luner

ŽNĚ. Výmlat obilí v roce 1960. JZD v obci vzniklo v roce 1957.

STAVĚNÍ MÁJE. Takto na konci šedesátých let
obyvatelé Bukoviny stavěli máji.

Stranu připravil: Michal Záboj. Foto: archiv obce Bukovina
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SVAZARM. Snímek z krajského přeboru v Dukelském závodě branné zdatnosti z roku 1982.

PRODEJNA. V roce 1975 začali obyvatelé nakupovat v Jednotě.

SKLIZEŇ MÁKU. V okolí obce se pěstoval mák. Fotograf zachytil ženy při
sklizni této plodiny v roce 1959.

V příštím díle představíme, jak se žilo v Československu lidem v Jasinově.
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Na pokladě
V minulých číslech jsme se již několikrát vypravili do krásného lučnatého údolí potoka Rakovce. Dnes se tam podíváme ještě jednou – a to do míst, kde se hřeben zvaný
„Kozí hřbet“ prudce svažuje do údolí k potoku Rakovci. Zde se do Rakovce vlévá malý
potůček a nad tímto soutokem uvidíte nevelkou, ale docela nápadnou vyvýšeninu porostlou převážně mladými stromy. Ta kdysi tvořila přirozený hraničník mezi třemi panstvími: račickým, zábrdovického kláštera a rájecko-jedovnickým. Na jejím vrcholu pak
najdete trychtýřovitou jámu, hlubokou asi 1,5 metru. Vykopali ji prý hledači pokladu,
který má být v pahorku ukryt. Pahorku se proto říká „Na pokladě“, „Na penězích“, nebo
také „Na dalekéch“.
K tomuto místu se vztahuje pověst, která byla v různých obměnách tradována lidmi
z Ruprechtova, Podomí, Bukoviny a Bukovinky. Jednu z verzí pověsti zaznamenal katolický kněz a spisovatel František Müller podle vyprávění ruprechtovského rodáka Jaromíra Gryce. Publikoval ji ve své knize „Místní a pomístní jména Drahanské vrchoviny
v dějinách a pověstech“, která vyšla v roce 2004. Je zde otištěna v původním znění –
dnes již téměř zapomenutém místním nářečí:

Přejele tam na velkým kočáro dva páni. Jeden měl v roce provaz a drohé vetahoval
z kočára dva slópke a stavěl ho dobévačů poklado šibenico. Ten s tém provazem nakókl
na te tře možsky v zemi a zakřečel: „Keré pudete napřed, ve zloději jedni?"
A chlapi vodhodile moteke, veskočile z dire a strache hotěkale z Dalekéch, co jim nohe
stačele.
Všeci tři to vodložele a jož nikdá poklad dobévat nechtěle. A tak tam zvostal v zemi
a rezavěl.
K těmto místům se váže ještě jedna událost, která je tentokrát bohužel skutečná.
Asi 150 metrů odtud směrem proti proudu potoka Rakovce je místo, kterému se
říká „U zabitého“. Zde byl v roce 1922 zavražděn a oloupen o nové boty ševcovský
učeň František Gryc z Podomí, když je nesl zákazníkovi do Bukovinky. Vrah jej uškrtil
a zatáhl do potoka. Na paměť této smutné události je zde na stromě připevněna plechová tabulka se stručným popisem dávné události. Mimo jiné se zde dozvíte, že podezřelý z vraždy, občan Bukovinky, nebyl nikdy usvědčen.

Jednó v litě před půlnocó šle tři Ruprechťáci na Daleké hledat poklad. Vod staréch ledi
slešele, že tam kdese dávno bévala dědina. Ledi tam bele chodáce, ale jeden pré bel
moc lakomé a peníze, co vedělal v kovárně, si skovával do železné trohlečke a zahrabával do dřevěného hohlí v kovárně.
Dež jednó hoslešel, že vojáce dobévajó Račece, zakopal pokladničko do zeme a hotekl
s vostatníma pryč. Ale jož se dom nevrátil a penize zvostale v zemi. Vekládalo se vo
nich, ale žádné nevěděl, kde só zakopaný.

U zabitého

Až jednó to jeden chetrák z Roprechtova večmochal pomocó nebekliča a prótka. Nad
malém kopečkem se mo moc krótil.

Na pokladě

„Tade je!" - pomyslel si - a naverboval dva pomocníke a všeci šli v noce na poklad. Cestó
nepromluvile ani slova. To se nesmělo! Půl hodine mlčele jak rebe. Ho malyho kopečka
ho seče zakéval vedóci rokama, že só jož na mistě. Potém votevřel velkó kniho, cose
z ní brlomptal a furt pře tem točel protem na všecke strane.
Potem všeci kopale jámo. Dež bele kósek v zemi, hodělala se velká vechřice. Hrom bóchal a bleske se křižovale na všeckéch stranách a lilo jak za potope. Nebelo kde se na
chvilko skovat. Voni si furt hleděle své práce. První překážko k dobetí poklado zdolale.
Ale pře té drohé nevetrvale.
Jož bele na pokladě! Jož to v zemi zadunělo a jož se radovale, že bode jejich. Hale nedostale ho.
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Sbor dobrovolných hasičů a zastupitelstvo obce Bukovina Vás srdečně zvou na

Obec Bukovina a SDH Bukovina
pořádají zájezd

DIVADLO NA HLÍNĚ
V NEDĚLI 4. 8. 2019

14. září 2019
PROGRAM
na návsi u sochy sv. Václava
10:00 MŠE SVATÁ
od 13:00 hodin
BLACK UGANDA CHOIR
CVYKR bluegras music
Vystoupení žáků ZŠ BUKOVINA
MUSICA MORAVIKA cimbál

S ČERTY NEJSOU ŽERTY
odjezd autobusu ve 13:00 hodin od obchodu
vstupné 100 Kč si platí každý sám na místě

poplatek za autobus:
děti do 12 let zdarma, ostatní 50 Kč

závazné objednávky:

TANEC SE PSEM paní Slováková
SILÁK FRANTA
HeSki dívčí folková kapela
BSB BRNO český bigbít 70-80.léta
Jarmark s regionálními produkty
a upomínkovými předměty obce
Ukázka cukrářského a pekařského
umění v podání studentů Střední
školy Brno, Charbulova, p.o.

starosta Janda Luboš tel, 602724513,email:starosta@obecbukovina.cz
místostarosta Pokorný Aleš tel, 777119189, email: alespokorny47@gmail.com
poplatek za zájezd lze zaplatit v úředních hodinách na Obecním úřadě Bukovina,
nebo v den konání zájezdu před odjezdem
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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: Luboš Janda – 724 187 392, starosta@obecbukovina.cz
Místostarosta: Aleš Pokorný – 777 119 189
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 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 a návrhy ke zlepšování chodu naší obce.
Zpravodaj obce Bukovina — srpen 2019
neprodejný občasný informační bulletin pro občany, vydávaný Obecním úřadem v Bukovině.
Uzávěrka příštího čísla je 20. listopadu 2019.
Zaslané příspěvky a fotografie nevracíme a v případě uveřejnění nehonorujeme.

do tisku připravil Jaroslav Luner
fotografie na obálce Jaroslav Luner

