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Slovo starosty

Milí spoluobčané,
od horkých letních měsíců loňského
roku, kdy vyšlo poslední číslo našeho
časopisu, uběhlo již tři čtvrtě roku.
Proto bych vás chtěl informovat o
tom, co se za tu dobu událo v naší
obci.
Jsem velice rád, že se podařila
spousta akcí zábavného, sportovního, kulturně společenského charakteru a v neposlední řadě i získání nemalých finančních dotačních zdrojů
na financování nad rámec rozpočtu
obce (rekonstrukce dětských hřišť,
kompostéry pro občany a dovybavení zásahové jednotky obce tzv.
JSDHO). Dohromady to je celkem asi 1 000 000 Kč. Každá dotace je
velice náročná na čas a administrativu. Chtěl bych ale nejvíce poděkovat všem kamarádům, známým a prostě všem občanům, kteří
dobrovolně a ve svém volném čase pomáhají s přípravou akcí, na vyhlášených brigádách a třeba i na zvelebování obce. V obci ale žijí i ti,
co jen kritizují a záměrně rozdělují obec na „tábory“. Těm bych chtěl
vzkázat svoje veliké přání. Přestaňte jen kritizovat a dělat horkou krev
a zapojte se do dění v obci se svými nápady a pomocí. Všem se nám
bude lépe žít. Sousedské vztahy jsou dnes důležitější než Facebook,
e–mail, telefon a kdovíjaké vymoženosti dnešní doby. Víte,………nadávat a kritizovat umí asi kdokoli, ale ukázat, že je možné ukrojit si svůj
volný čas ve prospěch všech, to se velice cení. Nebo udělat něco jinak,
lépe, jednodušeji, efektivněji – přijít s nějakým návrhem, nápadem,
pomocnou rukou, to chce trochu odvahy a kuráže.
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24. 9. 2015 proběhla v naší obci příprava na Den Bukoviny, mimo jiné
i naše ženy se zapojily do této přípravy. Velké poděkování patří děvčatům za ušití samotných stánků. Smekám, kolik času si utrhly ze svého
osobního volna a času s pomocí oslav. Připojily k tomu akci pečení
koláčů, kdy se za pomoci skvělé cukrářky paní Opletalové a ředitelky
naší školy Jany Havelkové, která umožnila akci provést ve škole, podařilo napéct přes 1000 koláčků. Akce byla velmi vydařená, s příslibem
na příští rok.
20. 11. 2015 jste mohli u nás v obci zaznamenat zajímavé hemžení cizích lidí. Ve spolupráci s agenturou pro podporu společnosti Apropolis,
jsme využili příležitost zorganizovat setkání s novináři z různých časopisů o turismu. Cílem bylo dát do povědomí lidí, že i malá víska, jako
je Bukovina, má co nabídnout. Přírodní krásy, čisté a zdravé ovzduší,
vhodné umístění v nejvyšším bodě 573 m/n/m na okraji Moravského
krasu, dobrou polohou na turistických a cyklistických trasách, je možné naši malebnou vísku ukázat lidem, kteří hledají poklidné prostředí
obklopené smíšenými lesy a nádhernou přírodou. Troufám si říct, že
sice nemáme toliko rybníků jako například kraj Jihočeský a asi
nemůžeme konkurovat horám, jako jsou Krkonoše či Jeseníky, ale parametry máme jen o trošku menší než např. Vysočina, a při trošce
štěstí, dobré vůle a zajímavých podnikatelských záměrů pro drobné
podnikatele a živnostníky se zaměřením na turismus, mohli bychom
se k ní alespoň trošku přiblížit a turisty přinejmenším přilákat a nějaký ten kapitál do obce přivést. Ne nadarmo se nám říká opičí hory,
malá Vysočina. Jen namátkou vybíráme několik jmen novinářů, kteří
byli u nás na návštěvě: Luboš Procházka Šéfredaktor časopisu GOLF,
Miroslav Navara Předseda mezinárodní organizace novinářů cestovního ruchu, Marta Pavlicová Časopis KVĚTY a řada dalších novinářů
z regionálních deníků.
Všem se u nás moc líbilo, potenciál máme, je třeba ještě popracovat
na lepší informovanosti, lepších internetových stránkách obce a jiných okolnostech.
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Školní rok 2015/2016 v naší škole

Slavnostní
zahájení školního roku
2015/2016 proběhlo 1. září, v letošním roce se u nás
učí 10 prvňáčků.
Nastoupila
nová
paní učitelka Mgr.
Petra Hánlová, která vyučuje 1. a 2. ročník a vede logopedický kroužek
a kroužek Angličtiny. Celkem letos navštěvuje naši školu 36 dětí. Škola
navýšila kapacitu družiny na 30 žáků. Jako v minulých letech v rámci
družiny fungují kroužky Informatiky, Sportovní a Rukodělný. Obědy
dovážíme ze ZŠ a MŠ Březina. V září jsme nacvičovali s dětmi kulturní
vystoupení ke Dni Bukoviny s historickou tematikou našich českých
dějin a žáci 4. ročníku jeli na Dopravní hřiště do Blanska. Ve škole proběhla naučná beseda o hudebních nástrojích a cestovatelská beseda
o Špicberkách pana Mgr. Macků. Na konci října jsme uspořádali Barevný týden v barvách podzimu a Drakiádu. V rámci výuky prevence
a bezpečnosti jeli žáci 3., 4. a 5. ročníku do ZŠ Březina na besedu paní
spisovatelky Lenky Eckertové o nebezpečích, které mohou číhat
na děti při používání internetu – „ Hustej internet.“ V listopadu jsme
byli potěšeni návštěvou profesionálního bubeníka pana Vladimíra
Třebického a jeho programem zážitkového bubnování, zakončeného
besedou o perkusních nástrojích i s ukázkami profesionálního bubnování. V rámci poznávání našeho regionu a výuky přírodovědy jsme
vyrazili s žáky na program do Domu přírody na Skalním mlýně. Mladší
žáci se seznámili s životem netopýrů, starší děti studovaly geologickou
historii Moravského krasu a vznik jeskyní. Společně jsme pak navštívili
Kateřinskou jeskyni. V listopadu a prosinci žáci 3., 4. a 5. ročníku jezdili
na hodiny Tv do tělocvičny v Březině. V prosinci starší děti vyrazily na
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environmentální výuku v Lipce, kde se čtvrťáci a páťáci učili o fotosyntéze a třeťáci absolvovali program Království průsvitných křídel
o blanokřídlém hmyzu. Ve sportovním kroužku děti již tradičně závodily
O perníkovou chaloupku, za pomoci paní Opletalové jsme napekli výborné vánoční cukroví a pilně jsme se připravovali na Vánoční besídku
s výstavou prací Rukodělného kroužku a Výtvarné výchovy. Besídka
se konala v kulturním domě v Bukovince v pondělí 21. 12. 2015 a přispěla určitě k pěkné
předvánoční atmosféře. Naše vystoupení bylo ozvučeno
aparaturou Hasičů z
Bukoviny, kteří nám
ji ochotně zapůjčili
a postarali se i o obsluhu.
Ani letos jsme si bruslení na obecním kluzišti neužili dlouho, ale přesto jsme vyrazili v tělocviku i družině, jakmile to vrtkavé počasí dovolilo. Jsme rádi, že se o plochu postarali starší kamarádi a umožnili nám
bruslení.
K zápisu se v letošním roce dostavilo 11 dětí z Bukoviny a Bukovinky.
V tomto pololetí se pravidelně každý měsíc setkávají na edukačních
skupinkách budoucí prvňáčci. V každé lekci se věnují rozvíjení předškolních znalostí a dovedností hravou formou.
Konec zimy se nesl v naší škole atmosférou sportu. Děti si opět zaskákaly v soutěži Skokan školy,
tradičně ve dvou disciplínách –
jakoukoli technikou na čas (60
sekund) a druhá skákání bez
omezení času až do chybného
přeskoku (bezchybovka). Rekordmany se stali Daniel Janda
(5. ročník) se 124 skoky za mi-
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nutu a Kamila třísková (2. ročník) s 87 skoky za minutu. V „bezchybovce“ padaly tyto výkony v jednotlivých ročnících: 1. ročník Michaela
Hybnerová 80 přeskoků, 2. ročník – Štěpán Možný 274 přeskoků, 3.
ročník – Jakub Hejda 110 přeskoků, 4. ročník – Lukáš Bayer 700
přeskoků, 5. ročník – Hynek Možný 34 přeskoků.
Děti z 3., 4. a 5. ročníku soutěžily
ve znalostech o zimních olympijských hrách – Všeználek ZOH. Jakub
Hejda z 3. ročníku prokázal nejlepší znalosti a umístil se na 1. místě.
Znalostní soutěž byla doplněna i soutěží výtvarnou.
Děti z 3., 4. a 5. ročníku navštívily Planetárium v Brně se zajímavým
programem Astronaut, kde jsme se dověděli zajímavosti o vesmíru,
naší sluneční soustavě i přípravě astronautů na pobyt ve vesmíru.
Na konci jarních prázdnin jsme za vydatné pomoci maminek ze SRPŠ
uspořádali Maškarní bál ve společenském domě v Bukovince. Děkujeme všem za pomoc a našim obcím za finanční podporu této akce.
Celý únor jsme sbírali staré mobily v rámci soutěžní akce Recyklohraní Věnuj mobil. Děkujeme všem, kteří nám přispěli svým
starým mobilem do soutěže. Celkem se nám podařilo posbírat 164
mobilů, za které máme 492 bodů do soutěže, celkové vyhodnocení
soutěže s výhrou zájezdu do ZOO Jihlava bude do konce dubna.
Děti z 1. a 2. ročníku přivítaly jaro vynášením Morany a seznamováním se s velikonočními a jarními tradicemi. Žáci 3. – 5. ročníku jarně
vyzdobili školu, malovali kraslice, pletli z vrbových proutků.
Během března naši školu navštívil kouzelník s pěkným představením,
které jsme zafinancovali ze sponzorského daru. V březnu jsme také
začali jezdit na plavecký výcvik, v letošním roce poprvé ve spolupráci
s MŠ Bukovinka.
1. 4. proběhla na škole Noc s Andersenem, kdy poprvé spali ve škole
i naši prvňáčci. V průběhu večera jsme si užili legrace, zábavy i po6

učení. Soutěžili jsme v družstvech, četli si pohádky, pojídali vynikající buchty od maminek a vyrazili i na stezku odvahy. Nikdo nesmutnil
a děti se již těší na další spaní ve škole.
Páťáci a čtvrťáci vyrazili v rámci tělesné výchovy do Blanska na turnaj v Bowlingu, kde zvítězil Patrik Kocman (5. ročník) s 84 body. Děti
z 1. a 2. třídy šly uklízet les v okolí hájenky a pracovaly na záhonku.
V dubnu jsme se věnovali Sciotestům, letos se poprvé zúčastnili i prvňáčci a druháci testů Čtenářské gramotnosti, jinak se testovali třeťáci
a páťáci ve Stonožce (Český jazyk, Angličtina, Matematika, Prvouka,
Klíčové kompetence a 5. ročník i Obecné studijní předpoklady).
V dubnu se věnujeme se zvýšenou aktivitou bezpečnosti a zdravovědě a znalostem dětí o ní. Navštíví nás s přednáškou instruktor z Českého červeného kříže, budeme soutěžit v literární soutěži s námětem
Bezpečnost a úrazy.
Začínáme pracovat na zahrádce, kterou jsme v loňském roce za pomoci
rodičů začali budovat. Sázíme hrášek, ředkvičky, vyplevelíme a dosázíme skalku, upravíme hmatovou stezku a osadíme jezírko. Těšíme se na
jarní akce, nejbližší bude na konci dubna, kdy se vypravíme do Jedovnic
na výukový program o gorilách a deštných pralesích. V květnu nás čeká
výukový program v Lipce pro 1. a 2. ročník s programem Návštěva ve včelím úle. Ve sportovních utkáních se plánujeme zúčastnit
olympiády
málotřídních škol v
Rudici a uspořádáme pro naše
žáky dálkový orientační běh. Starší
děti budou opět
soutěžit v soutěži
Všeználek ZOH,
tentokrát o letních olympijských
hrách.
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Napřed si dáme trochu
právnického úvodu:

Zákon ČNR č. 133/1985
Sb v platném znění v
§29 čl. 1 odst. a) stanovuje, že: „Obec v samostatné působnosti na
úseku požární ochrany
zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO), která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního
předpisu ve svém územním obvodu“. Další články zmíněného paragrafu
potom stanoví, co dále obec zajištuje vzhledem k jednotce a požární
ochrany obce.
§68 hovoří o tom, že při jmenování velitele JSDHO obec přihlíží k návrhu občanského sdružení působícího na poli požární ochrany, přičemž
tato sdružení podle §75 pomáhají vyhledávat členy JSDHO, podílí se
na jejich přípravě atd.
Zde dochází k častému nepochopení rozdílu mezi JSDHO a Sborem
dobrovolných hasičů (dále SDH). Dříve tyto dvě – v současnosti právně naprosto odlišné skupiny - „jedno byly“, ale nyní spolu mají společné jen to, že v obou v naprosté většině obcí působí stejní lidé. Vyplývá
to i z již zmíněných paragrafů o spolupráci obcí a občanských sdružení (dle nového obč. Zákoníku „spolků“). Takovými spolky nejsou jen
SDH, ale v jiných obcích např. i Moravská či Česká hasičská jednota.
Zákon dále stanoví, že tyto spolky se podílí na odborné přípravě členů
JSDHO, údržbě a opravách pož. techniky, prevenci atd. V praxi se tak
občas těžko rozliší, zda někdo v dané chvíli pracuje jako člen SDH či
JSDHO. Ale co naši poslanci vymysleli, (a co např. na Slovensku vůbec
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neznají) s tím se musíme vyrovnat....
Další zákon, který zejména stanoví povinnosti nejen na úseku požární ochrany u jednotlivých dotčených orgánů a osob – a to od ministestev po občana, je zákon O Integrovaném záchranném systému
č.239/2000Sb. Dále potom existuje množství dalších nařízení Generálního řediteství Hasičského záchranného sboru (dále HZS), které
stanovují a určují např. vybavení jednotek, nutná školení členů, zkoušky techniky požární poplachové plány a mnoho dalšího. A všechno
tohle leží na bedrech starosty obce, protože on je tím, kdo zodpovídá za požární bezpečnost obce, civilní ochranu občanů a podobně.
No a na bedrech obecních úřadů leží kompletní financování tohodle
všeho, protože stát zákony a nařízeními stanoví, ale téměř nic na to
nedá... Pomáhají ale krajské orgány, které mají analogické povinnosti
na svém území a bez JSDHO by se logicky neobešly.
Po právnickém úvodu bych se již rád věnoval JSDHO v naší obci. Členové naší jednotky mají s Obecním úřadem uzavřenu Dohodu o členství
v JSDHO. Dle nařízení HZS se skládá z 11 členů. Všichni členové musí
procházet příslušnými školeními, hasič 40 hodin ročně, a to doma v jednotce. Strojník 8 hodin 1x za 5 let, a to na útvaru HZS Blansko. Velitel
jednotky a velitelé družstev potom absolvují nástupní školení v délce
40 hodin na HZS Tišnov a poté každý rok 8 hodin v Blansku. Není třeba
dodávat, že všechna školení HZS zásadně vypisuje na pracovní dny, což
pro člena obnáší přemluvit zaměstnavatele a vzít si volno. Je sice povinností zaměstavatele člena JSDHO uvolnit, ovšem praxe je u našich
zaměstnavatelů bohužel spíše taková, že „jestli budeš někde hasit, to
mně nezajímá - zítra už nemusíš chodit“. To např. takový rakouský hasič
vůbec nechápe, tam si zaměstnavatel považuje za čest, že zaměstnává
dobrovolného hasiče...
V pravidelných intervalech musí všichni členové procházet u lékaře
schválením své zdravotní způsobilosti – poplatek lékaři platí obec,
stejně jako refundaci mzdy zaměstnavateli při účasti člena na školení.
JSDHO Bukovina je zařazena do kategorie JPO V s místní působností
a její okruh zásahu je vymezen katastrem obce. Je ale v kompetenci
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HZS a jejího operačního střediska jednotku vyslat kamkoliv. Jednotka je předurčena pro zásahy u požárů, živelních pohrom a technické
pomoci, v její kompetenci nejsou např. dopravní nehody či civilní
ochrana obyvatestva – ovšem i takové dobrovolné jednotky existují.
V okolí např. Jedovnice, Adamov, Olomučany, Babice n/S. Jednotka je povinna po vyhlášení poplachu vyjet v min. počtu 4 členů do
10 minut, což je v pracovní den dopoledne pochopitelně z důvodu
účasti v zaměstnání u členů poněkud problematické. Je to ale „problém“ starosty obce, on je za požární bezpečnost obce zodpovědný
a jak v republice stále častěji říkají pojišťovny a HZS: „To nás nezajímá, že byli dobrovolní hasiči ve své práci, vždyť Vám pane starosto
nic nebrání si členy zaplatit, ať Vám sedí pořád připravení ve zbrojnici...“
Obce také zajišťují financování techniky dobrovolných jednotek. Není
to levná záležitost, pokud je mi známo jsme asi jediný stát v Evropě,
který má na hasičské zboží plnou sazbu DPH...Občas si někde obec
koupí hasičskou cisternu za 5 milionů (levnější ve slušném stavu téměř neseženete), s pomocí nějakého grantu na ni stát s velkou slávou
přispěje jedním milionem – a dva si vezme zpět na DPH...
V posledních letech je vekým poskytovatelem dotací Jihomoravský kraj,
na činnost JSDHO v kraji poslal jen letos téměř 50 milionů. Na část dosáhla i naše obec, obdržela cca 120 tisíc Kč dotace na vybavení jednotky. Od letošního léta se také nechává slyšet vláda ČR, která si konečně
všimla že má k dispozici 74 tisíc vycvičených lidí, kteří zdarma pomáhají
občanům v nouzi, a má v plánu také pomáhat obcím s financováním
jednotek. No, uvidíme....

A tak doufejme, že zdánlivá nečinnost JSDHO Bukovina bude trvat co
nejdéle, že nedojde k nějakému neštěstí a nebude tak potřeba naplňovat to staré hasičské heslo „Vlasti k ochraně – bližnímu ku pomoci!“
Složení JSDHO Bukovina:
Velitel:

Ondráček Jaroslav

Velitelé družstva: Písařík Miroslav, Opletal Zdeněk
Strojníci:

Zelinka Antonín, Fiala Petr, Hynšt Martin

Hasiči:

Kotulan Ladislav, Garaj Martin, Fiala Bořivoj,
Hynšt Jiří, Malík Michal

Jaroslav Ondráček, velitel JSDHO a člen výboru SDH Bukovina

Akce SDH a Obecního úřadu
18. 7. Letní taneční zábava se skupinou Arcus
Večer se skupinou Arcus se vydařil ve všech ohledech – počasí, velká
účast místních lidí i lidí z okolí. I v příštím roce se můžete těšit na letní
taneční večer s touto skupinou. Termín akce se včas dozvíte.

Je v různých dobách, obcích či jednáních občas k zaslechnutí věta
„na co vlastně potřebujete nějaké vybavení či techniku, vždyť nikam
nejezdíte..“. Na to jako velitelé jednotek odpovídáme: „Jsme jenom
rád, že nikam nejezdíme – znamená to že nikdo pomoc nepotřebuje
a nejsou v ohrožení lidé ani majetek. Ale budeme hrozně neradi, pokud nějaké vybavení budeme v nouzi potřebovat a ono bude jednou
jedinkrát chybět...“
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8. 8. Sportovní odpoledne
Návštěvníci odpoledne si mohli zahrát ping-pong, kuželky, petangue
a umístit balonky na balancovník. Dále se těšit z dobrého a studeného piva a lima, vychutnat si grilované krůty, které zajistili a připravili
p. Herzog a p. Ducháček. V horkém letním dnu se mohli návštěvníci
zchladit v hasičské nádrži. Den byl zakončen kulturní akcí. Těšili jsme
se z hojné účasti a dobré nálady.

15. 8. Čerpání vody ze studní
Hasiči vyčerpali vodu ze studní na „Meralce“ aby se vyzkoušela kvalita
a přítok vody. Tím zároveň zkontrolovali stav hasičské techniky za provozu. Občané mohli vodu využít k zalévání zahrádek v období sucha.
22.8. Dětské odpoledne
Děti se mohly vyřádit disco tancem, hrou kuželek a hrou na balancovníku. Velmi je potěšila návštěva nových obyvatel obce s modelem
letadla, které vysypávalo bonbóny a děti je sbíraly, až měly plné kap-
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sy. Společně s hasiči a dokonce i některými rodiči si zahrály hry, např.
židličky, Kuba řekl.

29.8. Moravský večer
Jedním z nelehkých úkolů. Tohoto
dne bylo vyzdobení hřiště moravskými symboly. Výroba ručně malované výzdoby byla časově náročná.
Náš kolektiv kuchtíků připravil dobré
pochutiny - zelňačku, domácí uzené, bramborové placky, grilované
hermelíny a další výborné dobroty.
Zlatým hřebem dne byla návštěva
milého hosta Ladíka z Vizovic, který
se postaral o veselou náladu po celý
večer. A s jeho příchodem, jak k moravskému večeru
patří, byl zahájen i
košt slivovice a jiných pálenek a likérů. Vítěz je doposud
neznámý.
13

30. 8. Sportovní den s manželi Ducháčkovými
Na tomto sportovním dnu organizovaném manželi Ducháčkovými
zajistilo SDH občerstvení pro děti a další hosty. Děti dostaly zdarma
párek v rohlíku a nápoj.
12. 9. Zajištění požární a zdravotní bezpečnosti na akci - Bitva pod
Hádkem aneb jak Turek dostal na Moravě na …
Na této akci se nám naskytla se jedinečná příležitost propagovat naší
obec a hasiče. Na akci jsme zajišťovali bezpečnost, jak požární, tak
zdravotní. Kromě toho zde návštěvníci akce mohli vidět v provozu
naše motorové stříkačky - “Stratílka” dvoukolovou motorovou stříkačku z roku 1928, „8 osmičku“, „12 dvanáctku“ a plovoucí čerpadlo.
Těšili jsme se velkého zájmu děti, které mohly roztočit sirénu, vyzkoušet držet proudnici a stříkat vodu. Opravdový zásah nebyl naštěstí
potřeba.

Byla zde prezentována obec Bukovina, obcí zřizovaná zásahová jednotka, a Sbor dobrovolných hasičů. Za obec mluvil starosta Pavel Blažík, za SDH a JSDHO velitel Jaroslav Ondráček. Video z akce a rozhovory jsou ke zhlédnutí na: www.facebook.cz/rundenstein.
27. 9. Den Bukoviny
byl z velké části zajišťován SDH. Přípravy začaly
již dávno před konáním
samotné akce. Aby obec
nemusela platit pronájem stánků odjinud, tak se
SDH rozhodlo svépomocí
vyrobit 10 stánků. Na výrobě samotných stánků se
podíleli: Jiří Hynšt, Malík
Antonín ml., Martin Hynšt,
Zdenek Opletal a manželé
Opletalovi.
Textilní část stánků ušily
ženy „ze Sluníčka“ a to konkrétně: Helena Hynštová,
Kateřina Ondrová, Jaroslava Ondráčková, Martina
Čermáková, Šarka Třísková,
Hana Kubicová. Dále jsme
jako SDH zajišťovali organizaci chodu celé akce – přípravu, chystání prostoru,
zajištění dopravy, zajištění
občerstvení, úklid a spoustu
další práce.
Všem, i nejmenovaným, velké díky za pomoc.
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Den Bukoviny byl zahájen v
10 hodin před sochou svatého Václava, kde sloužil Mons.
Peňáz Mši svatou za občany
Bukoviny. V bohatém odpoledním programu pak vystoupili: Skupina Rundenstein
předvedla několik scének s
ukázkami historického šermu,
středověkého práva a ohňovou šou. Návštěvníci mohli
ochutnat dobroty historické
kuchyně, potěšít se tancem
dětského folklórního sboru
Trnečka, vystoupeními žáků
bukovinské Základní školy
pod vedením mgr. Havelkové, hudebním vystoupením
Jana Krafta, cimbálové muziky
Smyčec a v neposlední řadě
shlédnout v akci mladé hasiče z Kanic. Na posilnění byly
k mání dobroty a pití u trhovců
nebo grilované sele, polévka
a nápoje všeho druhu u hasičky.

28. 10. Drakiáda
Větrné počasí této příjemné akci
opravdu přálo a tak si malí i velcí mohli
přijít na své. Ostatně chvílemi to vypadalo, že pouštění draků nejvíc baví dospělé účastníky akce. Proběhla i soutěž
o nejhezčího ručně vyrobeného draka.
13. 11. Svatomartinský lampionový
průvod
Tradičního průvodu se zúčastnilo asi
třicet dětí v doprovodu dospělých.
O bezpečnost se postarali hasiči. Děti
symbolicky uložily broučky k zimnímu
spánku a vhod přišly i uzeniny upečené nad ohněm.
19. 12. Zásah JSDHO
Jednotka SDHO zasahovala u požáru
komína v čísle popisném 40 u pana Radomila Zelinky. Zásahu se dále zůčastnila jednotka z Březiny a profesionální
hasiči z Blanska. Úspěšný zásah trval
asi dvě hodiny.
21. 12. Rozsvěcení vánočního stromu
Na návsi u svatého
Václava vystoupily děti ze Základní
školy a pak si přítomní v příjemné
sváteční atmosféře společně zazpívali koledy.
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31. 12. Přivítání nového roku 2016

27. 2. Společenský ples

Stalo se už tradicí přivítat nový rok ohňostrojem. Ani letos jsme neudělili výjimku a sešli
se na spodním dětském
hřišti u hořící vatry abychom se rozloučili se
starým rokem.

Již tradičně se konal v Kulturním domě v Bukovince
společenský ples pořádaný SDH a obcí. K tanci a poslechu zahrál Tom Sawyer
Band a o doprovodný program se postaral Break
Dance. A jako tradičně se
velmi vydařil.

2. 1. Novoroční turnaj v bowlingu
Povedená výjezdní sportovní a společenská akce, které se zúčastnili
dospělí i děti. OÚ věnoval pohár o který soutěžila na místě utvořená družstva. Nejůspěšnější bylo nakonec družstvo pod vedením pana
Jandy a získalo tak na rok tuto putovní trofej.
3. 1. Tříkrálová sbírka
Také letos obešly vesnici dvě skupiny malých koledníků se svojí novoročmí koledou. Děti občanům zazpívaly a vykoledovaly za naši obec
krásných 10 003 Kč, které budou, stejně jako v minulých letech, použity pro potřebné spoluobčany - postižené, nemocné lidi v nouzi.
Organizátor sbírky Charita Blansko i obec Bukovina děkují všem občanům za projev soucitu a lidskosti. Zvláštní poděkování patří našim
koledníkům: Adéle Děkanové, Elišce Děkanové, Janě Kotulanové,
Marianu Kubicovi, Jindřichu Kubicovi, Martinovi Pokornému i jejich
průvodcům Janě Havelkové a Ivaně Pařízkové.

24. 1. Dobráci roku
Naše jednotka SDH se představila ve vysílání Českého rozhlasu Brno
v rámci soutěže Dobráci roku. Odvysílaný medailon byl nejen dobrou
prezentací našeho hasičského sboru, ale také propagací celé obce.
Soutěž bude vyhodnocena v červnu. Děkujeme všem, kdo našim hasičům poslali hlas.
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26. 3. Zájezd do termálních lázní Mosonmagyaróvár (Mošoň)
Obecní úřad Bukovina ve spolupráci s agenturou Agropolis uspořádal velmi vydařený zájezd do maďarských termálních lázní v Monosonmagyaróváru (Mošoni).
1. 4. Výstava fotografií s názvem Bukovinský les
Celý měsíc duben probíhala v Knihovně Jiřího Mahena v Brně-Líšni
na Jírové ulici výstava fotografií Jaroslava Lunera věnovaná přírodním
krásám okolí naší obce. Snad také trochu přispěla k propagaci Bukoviny.
23. 4. Hasičská pouť ve Křtinách
Již tradičně spolupořádala
bukovinská SDH setkání
hasičů a jejich příznivců
ve Křtinách. I letos se přes
chladné počasí akce velmi
vydařila. Zvláště ukázky
činnosti hasičů a předvedení historické techniky potěšily malé i velké diváky.

19

Blahopřání

Připravované akce
Již nyní se můžete těšit na další akce připravované ve spolupráci SDH
společně s obcí. Všechny budou ještě včas připomenuty rozhlasem a
na obecních stránkách. Zatím přinášíme jejich předběžný výčet:

V říjnu oslavila paní Marie Hynštová významné životní jubileum. K
85 narozeninám dodatečně blahopřejeme a z celého srdce přejeme
pevné zdraví, pohodu a spokojenost v osobním životě.

30. 4. Pálení čarodějnic
7. 5. Osvobození obce
21. 5. Cyklo braní s manželi Ducháčkovými

Vítání občánků

28. 5. Dětský den
25. 6. Bukovinské štafetování - Memoriál Eugena Třísky
1. 7. Taneční zábava - Exploze
23. 7. Taneční zábava - Arcus
20. 8. Cimbálovka z pěveckým sborem
3. 9. Rozloučení s prázdninami pod taktovkou
manželů Ducháčkových
24. 9. Den Bukoviny

Dne 13. 12. minulého roku jsme v zasedací místnosti OÚ přivítali do
života tři nové občánky:
Davida Urbana
Sofii Kubešovou
Elenu Kupčíkovou
Přejeme jim hodně zdraví, jejich rodičum pak hlavně spokojenost a
trpělivost při jejich výchově.

Obecní výšlapy
Starosta obce připomíná, že výšlapy do blízkého okolí vesnice se konají vždy 1. neděli v měsíci. Sraz vždy ve 13 h u obchodu Enapo. Trasa,
případně změna termínu bude včas oznámena.

Úmrtí
Během loňského roku nás navždy opustili tito naši spoluobčané:
František Gric
Marie Kubešová
Vladimír Sehnal
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Trocha historie: Martýrium obchodu s potravinami

Člověku neznalému místních poměrů se může zdát divné, že v Bukovině je obchod s potravinami provozován v domě číslo 99, který vypadá
na první pohled jako obytný. Přitom hned vedlejší dům (č. 109) byl vyprojektován jako prodejna potravin a když byl v roce 1975 postaven,
dlouhá léta tomuto účelu i sloužil. Budova bývalé prodejny je dnes
sice upravena k bydlení, přesto její vzhled i nájezd pro nákladní auta
stále prozrazují k jakému účelu byla postavena.

Abychom vypátrali příčiny tohoto podivného stavu, zalistujeme v obecní kronice a pokusíme se rozplést spletitou historii prodeje potravin
v Bukovině.
První zmínka o obchodu s potravinami pochází až
z roku 1951. Tehdejší „Jednota“ byla v tomto roce
přestěhována od Fárlíků z čísla 29 na spodní konec
vesnice do domu číslo 69 který patřil Marii Ševčíkové. V roce 1953 se objevuje další zápis v podobě
stížnosti na dodávku zkaženého ovoce a zeleniny.
V zápise z roku 1961 kronikář konstatuje, že dosavadní prodejna nevyhovuje z hlediska správné
hygieny a proto funkcionáři tehdejšího Místního
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národního výboru usilovali o zařazení výstavby nové prodejny v obci
do plánu pětiletky. To se sice podařilo, ale plán je jedna věc a skutečnost druhá. Některé pětileté plány prostě trvaly déle. Dokládá to
skutečnost, že zápis o otevření nové prodejny se objevuje až v roce
1967. Dočítáme se v něm, že v měsíci srpnu byla dokončena prodejna
potravin Jednota úpravou prostor v čísle 33 a bylo sem přestěhováno
zařízení z čísla 69.

O tom, kdy se zrodila myšlenka postavit úplně novou prodejnu smíšeného zboží mezi obecním domem číslo 99, kde tehdy sídlil Místní
národní výbor a domem číslo 19 pana Roberta Kubeše kronika mlčí.
První zmínka o tomto plánu je z 19. 8. 1972, kdy si místní hasiči (tehdy
požárníci) na své výroční schůzi dali závazek, že stávající stavbu odklidí. Do bourání se zapojili i další občané a koncem října bylo hotovo.
Základy nové budovy se začaly kopat 14. 7. 1973. Další podrobnosti
z průběhu stavby v kronice chybí. Až v zápise z 19. 4. 1975 se dozvídáme, že se uskutečnila národní směna na úpravě prostranství před
novou prodejnou a 25. 5. 1975 k ní byl položen asfalt. K slavnostnímu
otevření nové prodejny došlo 21. 6. 1975. Tehdejší kronikář Arnošt
Ševčík popsal událost takto:

21.6. prožívala naše obec vskutku sváteční den. Otvírala se totiž nově
zbudovaná prodejna potravin. Byla postavena na místě bývalého
obytného domku, který byl pobořen a místo použito k tomuto účelu.
Veškeré práce zednické provedla též stavební skupina JZD.
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Ve 14 hodin se sešli naši občané na návsi u bývalé prodejny a s hudbou odešli na pěkně upravené prostranství před nově postavenou
prodejnou. Občany, hosty, představitele všech organizací uvítal tajemník MNV soudruh František Červinka.
Slavnostní projev k této akci přednesl předseda MNV soudruh Příkazský. Slavnost zpestřily děti z naší ZDŠ s ředitelkou soudružkou Zalabovou pěknými básněmi a říkankami.
Za vzornou a obětavou práci při výstavbě této prodejny byli odměněni
předseda MNV soudruh Příkazský, tajemník MNV soudruh Červinka a
členové rady MNV soudruh Kolář a předsedkyně dohlížecího výboru
soudružka Zelinková pěknými obrazy.
Další projev a poděkování občanům měl místopředseda KNV soudruh
Kuběna.
Potom následoval projev předsedy sloučeného JZD soudruha Malíka a za Křtinskou oblast hovořil soudruh Teplý. Dalšími hosty byli: Za
vesnickou organizaci KSČ předseda Jan Nejezchleb a za ONV soudruh
Evžen Tříska a další člen rady MNV soudruh Zdeněk Hynšt a soudružka
Zelinková.
Za okresní spotřební družstvo se zúčastnil a měl hlavní projev ředitel
družstev soudruh Richtr, který po svém projevu přestřihl pásku a odevzdal klíče od prodejny vedoucí soudružce Haně Malíkové, která prodejnu převzala
a započalo se
prohlídkou nové
prodejny i s nákupem za účinkování veselé dechové hudby.
Tato celá oslava
byla filmována
Pavlem Příkas-
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kým a připravena pro brněnskou televizi. Dílo prodejny přesahovalo
částku 974 000 Kčs a zařízení obnášelo částku 132 000 Kčs. Občané
odpracovali na této prodejně přes 8 000 brigádnických hodin.
Po skončení této oslavy se sešli jak hosté tak zasloužilí pracovníci k pohoštění v místním pohostinství za účinkování dechové hudby.
Tento zápis ve kterém se to hemží různými soudruhy funkcionáři zní
dnes už trochu archaicky. O komunistické éře vypovídají také zápisy
z výročních členských schůzí tehdejší Jednoty. Nejdůležitější bylo
samozřejmě hodnocení plnění
plánu tržeb v obchodě se smíšeným zbožím i v hostinci, který
v té době také patřil pod tento
socialistický podnik. V letech,
kdy se plán nepodařilo splnit, natož překročit byl tento výpadek
zdůvodňován váznoucím zásobováním. V některých zápisech
je také konkrétně vyjmenováno
nedostatkové zboží: cukr, masové konzervy, nedostatečný sortiment masa a uzenin, luštěniny,
brambory, cukrovinky, ložní prádlo, ručníky, utěrky, prací prášky,
čistící prostředky, smaltované nádobí, v letním období opakovaně
limonády a pivo. Zpráva z roku 1974 zase viní z nesplnění plánu tržeb v pohostinství dodavatele, kteří nebyli schopni dodat požadované
množství cigaret ani likérů.
Zajímavý je i zápis z roku 1981, kdy promluvil na schůzi Jednoty o zásobování obyvatelstva soudruh instruktor Keprt.
V kronice čteme:
„Poukázal na neukázněnost občanů, kteří v obavě před zdražením
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nakupují v nadměrném množství některé druhy potravin jako cukr,
mouku, sůl, rýži aj. a zapříčiňují tak přechodný nedostatek těchto potravin. Dále se zmínil o očekávaném zásobování na vánoce. Bude dostatek pomerančů a citronů. Do prodeje se dostane v omezené míře
kakao a rozinky.ʺ
O rok později řekl soudruh Keprt na výroční schůzi k zásobování o vánočních svátcích toto:

„Příděl kakaa, arašídů, kokosové moučky a mandlí bude vydáván podle rozdělovníku na jednotlivé rodiny s přihlédnutím k počtu dětí.“
Jakého zboží se nedostávalo v letech 1983 až 1990 se už asi nedozvíme. Kronika z těchto let není k dispozici. Ze zápisu z roku 1991 ale
vyplývá, že v obci je stále prodejna potravin a průmyslového zboží
Jednota.
Jednou z nejdůležitějších událostí roku 1992 se stalo zřízení konkurenčního soukromého obchodu potravin. Bývalá prodavačka Jednoty
Alžběta Kubešová si jej otevřela ve dvou místnostech hostince v čísle
33, tedy v bývalých prostorách Jednoty. Ovšem už v následujícím roce
přemístila dobře prosperující nový obchod jeho majitelka do nově
upravených místností vlastního domu číslo 7. Tehdejší kronikář Antonín Beránek si pochvaluje existenci dvou obchodů a uvádí, že občané
navštěvují oba obchody a porovnávají ceny a kvalitu zboží.
Je logické, že díky působení konkurenčního obchodu tržby v obchodě
Jednota citelně poklesly. Došlo to tak daleko, že vedení podniku prodej potravin k datu 31. 1. 1994 zrušilo. Jednota následně požádala
obecní zastupitelstvo o souhlas k pronájmu prodejny soukromému
podnikateli. Přestože zastupitelstvo nesouhlasilo, Jednota pronajala
prodejnu Zdeňku Tainajovi na zřízení dílny na výrobu čalouněného
nábytku. Mnozí občané, kteří na stavbě prodejny v minulosti odpracovali zdarma velké množství hodin, tuto skutečnost pochopitelně
těžce nesli.

roce také zastupitelé oslovili občany v dotazníku týkajícího se dalšího
využití této stavby. Podle zápisu v kronice obyvatelé neprojevili přílišný zájem a dotazníků se vrátilo jen minimum. Nikdo také nepožádal
o provozování obchodu nebo jiné podnikání v objektu. Mezi zastupiteli převládl názor, že vlastnictví budovy je pro obec příliš velkou
přítěží a její oprava, zejména střechy, by byla nákladná a z hlediska
dalšího využití neefektivní. Ještě v roce 2003 byl proto schválen prodej bývalé Jednoty za 500 000 korun do soukromých rukou s tím, že
budova bude využívána pro bydlení. Nad tímto krokem tehdejšího zastupitelstva se mnozí občané dodnes pozastavují. Navíc hned v následujícím roce ukončila Alžběta Kubešová svou podnikatelskou činnost
ve svém domě a obec Bukovina se ocitla bez obchodu se základními
potravinami. Zvláště v tomto kontextu se jeví prodej bývalého obchodu jako velmi nešťastné rozhodnutí.
Neutěšený stav, kdy byla obec bez prodejny, trval téměř šest let. Až na
podzim roku 2009 podniklo tehdejší zastupitelstvo první krok k jeho
řešení, když zahájilo rekonstrukci obecního domu číslo 99. Do jara roku
2010 se podařilo provést nezbytné zednické úpravy, vyměnit okna,
dveře a udělat novou podlahu. Obec také dodala do prodejny lednice, mrazící pulty, nářezák a regály. 6. 4. 2010 byl obchod s potravinami
konečně otevřen. Pronajala si jej paní Štrejtová z Račic a provozuje
jej ke spokojenosti občanů dodnes. Paradoxně hned vedle bývalé
dlouholeté prodejny se smíšeným zbožím.

Jaroslav Luner

Další osud bývalé prodejny Jednoty není v kronice bohužel zaznamenán. Až ze zápisu z roku 2003 vyplývá, že dům již vlastní obec. V tomto
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Z farnosti: Silvestr už 30. dubna?

V době předkřesťanské dělili Keltové rok na dva půlroky. Ten živý
nebo také zelený půlrok začínal 1. května, kdy vše začalo růst a končil
posledního října.
Je tedy pochopitelné, že
také 30. dubna se s tím
suchým rokem lidé loučili rozpustilým svátkem,
který byl spjatý s pohanským božstvem (modlou)
Belenem. Nazýval se Beltaine a v překladu znamená zářící oheň či Belenův oheň a byl to nástup
k pohostinnému letnímu období. Proto se zapalovaly velké ohně a u nich
se dělaly různé kousky, třeba házení hořícími košťaty. Je zajímavé, že
tento zvyk je stále živý přes všechno zakazování, předělávání a někdy
i velmi smutné dohry na popáleninových odděleních v nemocnici. Hasiči a záchranáři právem říkají, že nejhorší služba je 31. prosince a 30.
dubna.

děvčatům a někde všem mladým.
V době ranně křesťanské se v Římě 1. května slavilo výročí posvěcení
baziliky svatých apoštolů, které bylo v roce 570. Měli tedy posvícení.
Do celosvětového kalendáře byli na ten den zapsáni dva apoštolové,
Filip a Jakub. Noc před tím svátkem se proto někdy nazývala filipojakubská.
V Německu mají v kalendáři 1. května svatou Valburgu a noci před
ním říkají Valburžina. Ona však k tomu svátku přišla zvláštním způsobem. Zemřela totiž 25. února 779 po velice plodném životě. Narodila
se v Anglii začátkem 8. století, byla neteří sv. Bonifáce, apoštola Germánů, a její bratr, také jeho synovec Wynbald byl od strýce pozván
do Německa, aby pomohl s evangelizací. Proto v Heindenheim založil
mužský klášter. A protože chtěl, aby tam byl i ženský klášter, povolal
sem svou sestru Walpurgis. Německy se jí začalo říkat Walburga. Klášter Heidenheim vykvetl pod vedením sourozenců ve zvláštní kulturní
středisko uprostřed pustiny. O Walburze se vypráví, že byla, podobně
jako jiné světice ve starých klášterech, skutečnou matkou podřízeným
sestrám a jak pečovala o nemocné a chudé, jak nezanedbávala práci
ani modlení a jak řeholnicím předčítala svaté knihy.

K pohanským bájím patří i názor, že v této noci se k lidem se zlým
úmyslem přibližují různé divoženky, víly a bosorky, ale bojí se ohně.
Lehce se k tomu dostaly i čarodějnice, jejichž upalování na hranicích
je smutnou kapitolou dějin.
V předvečer Beltainu se milenci vydávali do lesů, květen potom byl
svátkem milostných her a z této doby možná také pochází líbání pod
rozkvetlým stromem na 1. máje. Odezvou asi je i zvyk, že v některých
krajích stavějí chlapci máj pod okny své milé, někde jí malují i srdce
na cestu před její dům. Jinde zase dělají cestičky a nápisy ostatním
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Mimořádné je na ní dvojí: Když její bratr Wynbald zemřel, ujala se Walburga vedení také mužského kláštera. Bylo jí tehdy asi padesát let a až
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do vysokého stáří dokázala moudře spravovat mnichy i sestry a duchovně je vést. Její památka se proto připomínala 25. února, u nás ji
ten den najdeme v kalendáři dodnes. Protože však byly 1. května přeneseny její ostatky do města Eichstaettu, začal se později v Německu
její svátek slavit 1. května. Proto se ty starodávné zvyky a zlozvyky
spojené s koncem dubna v Německu také nazývají Valburžina noc.
Světice je v tom však naprosto nevinně.
U nás proslavil 1. květnový večer Karel Hynek Mácha svým nezapomenutelným Májem.
Když v začátcích průmyslové revoluce chtěli majitelé strojů z pracujících
vydřít všechno, ti se bránili a požadovali záruky,
že nebudou přetěžováni
a zneužíváni. Proto dne
1. května 1886 proběhla
ve Spojených státech pod
vedením odborů celodenní stávka, usilující o osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz.
Celkově stávkovalo asi 300 000 dělníků. 3. května proběhlo v Chicagu
shromáždění, při kterém došlo ke střetu demonstrantů s pořádkovými silami a přišlo o život několik stávkujících v důsledku policejní
palby. Na památku této události zavedla v roce 1889 Druhá internacionála na popud Francouzů 1. května Svátek práce, který se má slavit na celém světě. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na
Střeleckém ostrově a krásně o tom píše Jan Neruda. Je zajímavé, že
v USA a Kanadě se svátek práce, Labor Day, slaví první pondělí v září.

z 31. října na 1. listopadu a nazýval se Samhain a jím začínal suchý
nebo také mrtvý půlrok. Pohané tenkrát věřili, že mrtví se vracejí zpět
na zem a že je třeba je postrašit, aby jim nevlezli do domů.
Dnes mají v ten den v severní Americe Haloween, jehož název vznikl
zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. 1. listopadu se totiž v církvi slaví slavnost všech svatých a další
den se přidává památka na zemřelé. V ty dny na své zemřelé vděčně
vzpomínáme, modlíme se za ně a z obou důvodů jim zdobíme hroby.
Buďme opatrní na různé zhýralé a strašidelné zvyky se skrytým pohanským pozadím přivážené s mohutnou reklamou z druhé strany
Atlantského oceánu. Vyřezávání dýní přinesli do severní Ameriky katoličtí přistěhovalci z Irska a nebylo v něm nic pohanského, protože
doma na Všechny svaté děkovali Bohu za úrodu a při té příležitosti používali nejkrásnějších plodů na výzdobu. Dejme přednost kráse
před ošklivostí a křesťanské naději na vzkříšení a shledání v nebi před
pohanskými bájemi o bloudění duší.
Použito církevního kalendáře, knihy o lidových zvycích a knihy Zdeňka
Susy Ultreia a internetového slovníku Wikpedia)

Jan Peňáz, farář

Papež Pius XII. cítil podobně jako jeho předchůdci, že Kristovi učedníci
mají hájit právo a spravedlnost ve světě a proto v roce 1955 vepsal
do kalendáře na 1. května svátek sv. Josefa Dělníka. Svátek apoštolů
Filipa a Jakuba byl posunut na 3. května.
Na konec zeleného půlroku měli pohané další svátek. Slavil v noci
30
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Zpravodaj obce Bukovina je plánovaný neprodejný občasný informační
bulletin pro občany, vydávaný Obecním úřadem v Bukovině. Zaslané příspěvky a fotografie nevracíme a v případě uveřejnění nehonorujeme.
Obec Bukovina
Bukovina 31, 679 05 Křtiny, IČ: 00532096
Úřední hodiny:
pondělí, středa - 17:00-19:00 hod
Kontaktní údaje:
Starosta: Pavel Blažík,
M: 724 187 392, E:starosta@obecbukovina.cz
Místostarosta: Petr Malík, M: 725 818 070, E: místostarosta@obecbukovina.cz
Účetní: Marie Kolářová, M: 724 186 379, E:obecbukovina@seznam.cz
Informace o dění v obci naleznete na stránkách www.obecbukovina.cz. Kdo
z občanů má zájem dostávat informace z obce e-mailem, nechť napíše svoji
e-mailovou adresu na titulní straně vlevo do řádku pod názvem Mail list, dá
odeslat a po obdržení informačního e-mailu potvrdit. Tento e-mail je pouze
informativní (jednostranný), nelze na něj odpovídat, proto pro komunikaci
s obcí používejte výše uvedených údajů.
Vážení spoluobčané, na stránkách obce i 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: starosta@obecbukovina.cz.
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 v naší obci.

duben 2016, do tisku připravili: Ivana Pařízková a Jaroslav Luner

