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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou třetí vydání Zpravodaje obce Bukovina v roce 2020, které shrnuje vše podstatné, co se v naši obci stalo od září do prosince tohoto roku. Končí rok,
ve kterém naše životy i chod obce ovlivňují vlny covidové pandemie. Z tohoto důvodu
jsme museli letos oželet některé tradiční kulturní akce. Mě osobně nejvíce mrzí společné rozsvícení vánočního stromu, kterým začíná adventní doba. I přes nelehké období
se nám společně s SDH podařilo zorganizovat mj. v lednu turnaj v bowlingu, v březnu
obecní ples a v září Den Bukoviny.
V rámci rozvoje obce jsme v tomto nelehkém období dokázali zrealizovat většinu plánovaných akcí. V říjnu jsme uvedli do provozu sloup veřejného osvětlení s fotovoltaickým
zdrojem na zastávce Bukovina, rozcestí. Na tuto investici nám přispěla částkou 30.000
Kč i obec Bukovinka. Osvětlení by mělo přispět ke zvýšení bezpečnosti všech cestujících
osob, které zastávku využívají především ve večerních nebo brzkých ranních hodinách.
Předem je však nutno upozornit na možné občasné výpadky osvětlení v době několikadenní absence slunečního svitu, kdy se baterie nedokáže dostatečně dobít elektrickou
energií. Rovněž v říjnu byla dokončena celková oprava čekárny zastávky před OÚ. Zároveň s opravou čekárny byla vyměněna na zastávce zámková dlažba a obrubníky. Podle
reakcí obyvatel obce soudím, že se nový vzhled čekárny líbí a prostor před obecním
úřadem se tím výrazně oživil. Na jaře ještě vedle čekárny vysadíme i vhodnou zeleň.
V listopadu byla opravena nepropustná kanalizace u domu čp. 63 (pod Agos Bio), která
způsobovala během větších dešťů znečištění přilehlé místní komunikace bahnem.
V říjnu proběhl úspěšně samoodečet vodoměrů. Ztráty vodovodu jsou cca 2%, což je
dobrý výsledek, jelikož limit hospodárnosti vodovodu je 6%. Při samoodečtech vodoměrů v budoucnu jen žádám některé obyvatele, aby si vždy důsledně přečetli všechny
pokyny na odečítacím lístku, hlavně o termínu odečtu a následném způsobu nahlášení
stavu vodoměru.
V současné době probíhá proces podání žádosti o dotaci na chodník obchod-škola,
kde je plánovaný rozpočet 1,8 mil. Kč. Státní fond dopravní infrastruktury poskytuje na
úspěšné projekty dotaci a do výše 85% uznatelných nákladů.
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Dne 16.12. 2020 proběhne v Blansku připomínkování návrhu nového
územního plánu obce dotčenými
orgány. Po zapracování připomínek
bude ÚP projednán s veřejností
v první polovině roku 2021.
Předpovídat, co nám přinese rok
2021 kvůli nouzovým opatřením
moc nelze. V rámci rozvoje obce určitě uskutečníme výstavbu víceúčelového a workoutového hřiště firmou Swietelsky s.r.o., dle možností
pak stavbu chodníku obchod-škola,
opravu místní komunikace na Klevetnici a vrtání dvou nových zdrojů
pitné vody včetně provedení čerpacích zkoušek. Intenzivně se rovněž
budeme zabývat přípravou projektové dokumentace multifunkčního
areálu s obecní hospodou.
Těsně před uzávěrkou toho vydání
vláda zveřejnila nová protiepideNová zastávka před OÚ ve srovnání s předchozím stavem.
mická opatření, která nám bohužel
letos neumožní uspořádat tradiční novoroční
setkání zakončené půlnočním ohňostrojem.
V této souvislosti všechny žádám, pokud už musíte, abyste odpalovali vlastní rachejtle, světlice a dělobuchy během posledního dne v roce
pouze v čase kolem půlnoci. Mějme prosím na
paměti, že tato naše krátkodobá zábava způsobuje některým lidem, malým dětem a domácím
mazlíčkům dlouhodobé utrpení.
Milí spoluobčané, jménem zastupitelstva obce
Vám všem přeji klidné a ve zdraví prožité vánoční svátky. Do nového roku 2021 Vám přeji
hodně zdraví, optimismu a víry, že všechny nástrahy, které před nás budou postaveny společně překonáme.
Váš starosta Luboš Janda

Před č.p. 63 - upravený žlab u opravené kanalizace.

3

Zpravodaj obce Bukovina 3 /2020

Zpravodaj obce Bukovina 3 /2020

KONCEPT OBECNÍ HOSPODY V BUKOVINĚ

SE ZÁZEMÍM PRO KONÁNÍ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKCÍ
Tento dokument vychází z Programu rozvoje obce 2020-2026, jehož součástí bylo dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 67,7% dotázaných obyvatel obce. Z výsledku dotazníkového šetření vyplynulo, že na otázku „Které objekty občanské vybavenosti nejvíce
v obci chybí“ získal nejvíce tj. 75 bodů objekt restaurace nebo hospody a na druhém
místě se umístilo s 53 body místo pro pořádání kulturních akcí.

Hospoda „U Dvořáků“ sídlila na návsi v domě č. p. 33 (nyní sídlo firmy a prodejny stavebnin). Součástí hospody byl i malý sál, ve kterém se konaly všechny kulturní akce,
které pořádala obec nebo spolky. Ve dvoře objektu byla postavena kuželna, kde se pravidelně hrávaly v rámci návštěvy hospody kuželky.

Minulost a současnost
V Bukovině byla hospoda „odjakživa“. Nejstarší zpráva o bukovinské hospodě je z roku
1668, a hovoří o tom, že obec zaplatila vrchnosti tzv. „šenkovní činži“. Tento zápis
v kronice se týká hospody, která se jmenovala po posledních majitelích „U Trávníčků“,
a která byla zrušena někdy mezi lety 1955 a 1962. V té době již ovšem dávno existovala
druhá hospoda, zvaná „U Dvořáků“, která byla otevřena v roce 1871. Z toho plyne, že
v Bukovině byly téměř celé jedno století dvě hospody.

Hostinec U Trávníčků v roce 1928

Hostinec U Dvořáků v roce 1933
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Hostinec U Dvořáků (Pohostinství Jednota) v 70. letech min. stol.

V 50. letech minulého století byla hospoda znárodněna a pod hlavičkou Jednoty byla
provozována až do roku 1991, kdy byl objekt č.p. 33 vrácen v rámci restituce potomkům
rodiny Dvořáků. V tomto tzv. polistopadovém období, ztratila většina obyvatel obce
o kulturní dění zájem. Jedním z důvodů mohlo být mj. zahájení vysílání komerčních
televizí, které svou programovou skladbou dokázaly každý večer zaujmout většinu obyvatel české republiky. V této době se sál i kuželna přestaly využívat ke konání obecních a spolkových akcí a postupně byly přestavěny na prostory k podnikání. Kuželna
byla zbourána. Tímto přišla obec o možnost pořádání kulturních akcí „pod střechou“.
Samotná hostinská činnost byla v domě č. p. 33 provozována jako Hospůdka u raka
s přestávkami až do konce roku 2016.

Současná podoba domu č. p. 33
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V roce 2012 byla Hospoda u raka dočasně uzavřena a následně zastupitelstvo obce
bezplatně pronajalo klubovnu hasičské zbrojnice místnímu Sboru dobrovolných hasičů
(SDH), který zde nainstaloval výčepní zařízení. Nutno upozornit, že prostory v hasičské
zbojnici nebyly nikdy k hostinské činnosti schváleny, protože neodpovídají základním
hygienickým požadavkům na takovou činnost. Do „hasičky“ na pivo pravidelně chodí cca
30 obyvatel obce, většinou se jedná o členy SDH.

Hasičská zbrojnice s klubovnou

Především díky aktivitě členů fotbalového klubu byla v roce 2003 v blízkosti základní
školy na pozemku parc. č. 275/1 vybudována štěrková zpevněná plocha, kterou kromě
fotbalistů využívala i základní škola k výuce tělesné výchovy. Později zde byly umístěny
dvě dřevěné stavební buňky. Jedna z nich sloužila jako toalety a druhá byla vybavena
výčepním zařízením a sloužila jako letní prodejní stánek s názvem Občerstvení u Soptíka.

Bývalé občerstvení u Soptíka
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Tím zároveň vzniklo v obci zázemí pro možnost pořádání kulturních akcí pod širým nebem. Část plochy před prodejním stánkem byla zastřešena, čímž vznikla plocha pro
venkovní posezení i v době nepříznivého počasí. O provoz občerstvení i organizování
kulturních akcí se staral především SDH. V roce 2013 byla vedle zpevněné plochy postavena zastřešená dráha s vizí obnovení tradice hraní kuželek, tak jako to bývalo v minulosti
u Dvořáků. Tato vize však nebyla naplněna a dráha byla využívána velmi zřídka.

Zpevněná plocha, dětské hřiště a bývalá kuželna u školy

Zpevněná plocha včetně zázemí mohla být k pořádání kulturních akcí a k provozování
občerstvení v letním období využívána až do roku 2018. V tomto roce získala obec dotaci z fondů Evropské unie na přístavbu nové budovy základní školy, kvůli které muselo
být Občerstvení u Soptíka zrušeno.

Základní škola s novou přístavbou
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Zároveň byla demontována i chátrající konstrukce kuželny. Tímto ztratila obec a SDH
možnost pořádat v této lokalitě kulturní akce. Od roku 2019 obec nebo SDH pořádá
pouze Den Bukoviny a občasná hudební vstoupení na návsi v blízkosti sochy sv. Václava.
Jako zázemí pro tyto akce slouží hasičská zbrojnice.
Tento prostor je však již při účasti několika desítek návštěvníků akcí kapacitně nevyhovující. Největším problémem návštěvníků akcí je nedostatečné zázemí pro hygienu
a pro obyvatele návsi je zase problémem ztráta soukromí a nadměrný hluk z hudebních
produkcí.

Zpravodaj obce Bukovina 3 /2020

vého hřiště. Na místě současného dětského hřiště bude vybudováno parkoviště sloužící
k provozu školy a zároveň pro návštěvníky areálu.
Poslední etapou pak bude stavba objektu obecní hospody s venkovní zastřešenou zahrádkou a zázemí pro konání kulturních, volnočasových a spolkových akcí. Samotná
hospoda se tedy stane místem, kde se mohou občerstvit všichni návštěvníci areálu.

Z vystoupení žáků ZŠ Bukovina – Den Bukoviny 2020

Z výše uvedených faktů vyplývá, že v současné době není v obci ani vyhovující hospoda,
ani místo pro důstojné pořádání kulturních a volnočasových akcí. Je navíc velmi nepravděpodobné, že při současných tržních cenách nemovitostí by v obci v nejbližší době
vznikla vyhovující hospoda v soukromém vlastnictví.
Hospoda nebo kulturní zařízení v obci působí jako základní stmelující prvek. Navštěvování hospody vytváří a udržuje kontakt mezi členy různých věkových a zájmových
skupin a posiluje jejich vzájemné vztahy. Vybudování zázemí pro pořádání kulturních a
volnočasových akcí a objektu občanské vybavenosti vhodného pro zřízení hospody se
tedy stalo jednou z priorit současného zastupitelstva obce.

Místnost pro celoroční provozování obecní hospody
Hospoda by měla mít kapacitu kolem 40 míst. Bude určena pro širokou veřejnost všech
věkových skupin. Kromě běžného vybavení a zařízení by měla být část místnosti určena
pro provozování her (elektronické šipky, stolní fotbal, společenské hry atd.). V místnosti
bude velkoplošná TV s možností sledování především sportovních přenosů.

Základní vizí je vybudování kulturního, společenského a sportovního areálu provozovaného obcí Bukovina, který bude umístěn na pozemcích ve vlastnictví obce
parc. č. 511 / 2, 275/1 a 278/4.

Součástí zázemí hospody bude kuchyně, která bude splňovat všechny hygienické podmínky pro zpracovávání a úpravu potravin a výrobu teplých pokrmů. V současné době
asi nelze předpokládat v jakém rozsahu bude zpočátku kuchyně fungovat. Základem
budou pravděpodobně jídla z polotovarů a výrobky studené kuchyně, tedy jídla, která
zvládne připravit obsluha hospody. Zde je nutno upřesnit, že objekt bude sloužit veřejnosti několik desítek let. I když v nejbližší době asi klasický restaurační provoz s teplými
jídly a minutkami nebude ekonomicky rentabilní, nikdo neví, co bude v budoucnu. Proto by bylo na škodu, kdyby efektivnějšímu využití objektu v budoucnu bránila neexistence plnohodnotné kuchyně.

První etapa areálu se začne budovat v březnu 2021 výstavbou víceúčelového a workoutového hřiště. Druhou etapou bude přesunutí dětského hřiště vedle nového workouto-

Součástí obecní hospody bude zastřešená letní zahrádka pro minimálně 70 osob. Kromě běžného vybavení bude zahrádka obsahovat i venkovní gril, udírnu a místo pro ven-

Vize multifunkčního areálu
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kovní prodej nápojů v případě pořádání akcí s větším počtem návštěvníků. Potřebám
široké veřejnosti bude přizpůsoben i sortiment, který kromě běžné nabídky nápojů a
doplňkových potravin bude obsahovat kvalitní teplé nápoje, cukrářské výrobky, lahůdky nebo mražené výrobky.
Zastřešená terasa bude rovněž sloužit jako úkryt před sluncem dětem a jejich doprovodu při návštěvě dětského nebo workoutového hřiště a to i v době mimo otevírací dobu
obecní hospody.
Hospoda bude provozována přibližně v těchto časech:
Pondělí

zavírací den

Úterý-čtvrtek

14:00-22:00

Pátek

14:00-24:00

Sobota

12:00-24:00

Neděle

12:00-22:00

Navržená otevírací doba je předběžná, bude
jistě přizpůsobena potřebám návštěvníků a ročním obdobím.

Zázemí pro spolkovou činnost a pořádání kulturních a volnočasových akcí
Úvodem této části je nutné definovat, jaké akce v tomto areálu mohou v budoucnu
probíhat:
- Hudební, taneční, pěvecká a jiná kulturní vystoupení jednotlivců nebo skupin. V současné době jsou to především vystoupení v rámci akce Den Bukoviny nebo jako poslechové koncerty. Pro tyto akce je vhodné zastřešené vyvýšené podium ať už mobilní
nebo pevně spojené se zemí. Zastřešená kapacita: 150 – 200 míst pro sedící diváky s
možností zvýšení kapacity bez zastřešení o 100 míst.
- Pořádání hudebních produkcí s tancem, tj. letní zábavy, diskotéky apod. – pro tyto
akce jsou potřeby v podstatě podobné jako v předchozím bodě, ale nutností je taneční
parket.
- Pořádání různých volnočasových akcí a soutěží pro které je vhodná zpevněná plocha,
ideálně zastřešená, aby se akce daly pořádat i za nepříznivého počasí.

hospody a zároveň jako zastřešené sezení pro diváky kulturních vystoupení. Klubovna
by mohla sloužit zároveň jako místo pro pořádání rodinných oslav nebo kulturních akcí
pro menší počty návštěvníků. Tato varianta se především nabízí v případě, kdy by objekt
hospody mohl mít dvě podlaží. Dalších varianty by vznikly v případě zasklení zastřešené
terasy v zimním období, čímž by se některé prostory mohly využívat celoročně. Právě z
důvodu mnoha možností řešení bude vhodné oslovit co nejvíce firem zabývajících se projektováním podobných objektů. Vybrat nápad, který se bude líbit většině obyvatel obce
a zároveň splní většinu požadovaných vlastností, bude asi nejtěžší úkol z celé realizace
této akce.
Urbanisticky bude nutno vyřešit areál tak, aby jeho provoz měl co nejmenší negativní
vliv na obyvatele rodinných domů č.p. 119 a 130 – 134. Místní komunikace bude sloužit pouze jako přístupová cesta k zásobování areálu. Z tohoto důvodu i hlavní vchod
do hospody nebude umístěn z ulice. Z ulice je přípustný pouze vchod určený pro zásobování a případně několik parkovacích míst podél budovy. Veškerý hluk vznikající provozem areálu tak bude směřován do volného prostoru směrem k budově základní školy.
Omezit negativní vliv na okolí by mohla i výsadba vhodných prvků zeleně kolem areálu.
Součástí projektu bude i „usazení“ areálu k víceúčelovému a workoutovému hřišti a
nejbližšímu okolí budovy základní školy. Velmi vhodným přístupem pro pěší návštěvníky pak bude i chodník, který propojí areál s nově vybudovaným parkovištěm vedle
budovy základní školy.
Celoročně využívaná a tudíž vytápěná část areálu musí splňovat nejnáročnější současné požadavky na tepelné a energetické vlastnosti budov. Samotné vytápění (možná
s využitím energie z obnovitelných zdrojů) musí být co nejméně energeticky náročné
s přihlédnutím na otevírací dobu, mimo kterou nebude nutné prostory vytápět. Využití současných moderních materiálů a technologií by mělo umožnit financování areálu
z různých dotačních programů podporujících energeticky úsporné budovy občanské vybavenosti. Areál bude připojen na přípojku pitné vody, plynu a elektřiny. Odpadní vody
budou odváděny do ČOV, která byla vybudována pro čištění odpadních vod ze základní
školy a kapacita této ČOV není plně nevyužívána.

Provozování areálu

- Spolková činnost – součástí areálu by měla být i místnost – klubovna, kde by měly
zázemí spolky, které v budoucnu v obci vzniknou (nebo jeden spolek s různými obory
činnosti).

Provoz areálu bude probíhat dvěma hlavními způsoby činností. Ekonomicky výdělečná
by měla být hostinská činnost během celoročního provozu obecní hospody a během
pořádání kulturních a společenských akcí. Naopak volnočasové akce a spolková činnost
budou vždy financovány z rozpočtu obce.

V tomto bodě záměrně nepopisuji, jak by mohly vypadat jednotlivé objekty pro jednotlivé druhy činností. Ten důvod se nazývá MULTUFUNKČNOST. Rozmanitost činností
a požadavků na jednotlivé činnosti nabízí spousty možností multifukčního využití jednoho prostoru pro více činností. Například zastřešená terasa může sloužit jako letní provoz

Z daňových důvodů však nemůžou být příjmy z prodeje zboží a služeb v obecní hospodě
příjmem do obecního rozpočtu, protože by příjmy obce byly vyšší než 1 mil. Kč / rok a obec
by se stala plátcem DPH, což by bylo pro obec ekonomicky velmi nevýhodné. Od chvíle,
kdy by se stala obec plátcem DPH, by byly všechny druhy příjmů od státu (rozpočtové
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Tento dokument byl zveřejněn na obecním webu společně se Studií zastavitelnosti pozemků parc.č. 511/2, 275/1, 278/4, kterou vypracovala projekční kancelář Kampara
s.r.o., a kterou otiskujema na vedlejší straně. Úkolem studie bylo ve skutečném měřítku
rozvrhnout umístění jednotlivých částí budoucího multifunkčního areálu. Projednání
těchto dokumentů s veřejností proběhne v průběhu roku 2021 na některém z veřejných zasedání zastupitelstva obce Bukovina. V případě odsouhlasení zastupitelstvem
obce bude tento dokument sloužit jako zadání pro přípravu projektové dokumentace.
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Přesné finanční náklady v této fázi přípravy akce nelze spočítat a stěží je lze odhadnout.
Již při přípravě projektové dokumentace však musí být celý areál navržen tak, splňoval
co nejvíce podmínek dotačních programů se zaměřením na stavby budov občanské vybavenosti, budování míst pro pasivní a aktivní odpočinek, volnočasové aktivity a spolkovou činnost. Věřím, že minimálně 50% nákladů na výstavbu a vybavení bude pokryto
z dotací, zbytek z rozpočtu obce nebo případně z úvěrových zdrojů. Jednou z dalších
možností financování je vyhlášení veřejné sbírky. Výsledná cena areálu by však neměla
být jediným rozhodujícím kritériem. Rozhodujícím kritériem by měly být užitné vlastnosti areálu, zajímavý vzhled, originální řešení interiérů apod. Areál se jistě stane na
desítky let místem zábavy a trávení volného času pro velkou část nejen současných
obyvatel, ale i dalších generací, které přijdou po nás. Proto by celý koncept areálu měl
odpovídat požadavkům moderních staveb 21. století.
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určení daní, dotace atd.) kráceny o 21 % DPH. Obec by tedy přišla téměř o pětinu svých
příjmů. Z těchto daňových důvodů a podle Zákona o obcích č. 128 / 2000 Sb., § 35a, odst.
1) založí obec jako 100 % vlastník právnickou osobu – společnost s ručením omezeným
(dále jen Společnost). Této Společnosti bude ekonomicky výdělečná část areálu pronajata
a Společnost bude tedy provozovatelem obecní hospody. Případné zisky nebo ztráty této
Společnosti se stanou příjmy nebo výdaji rozpočtu obce. Společnost bude zaměstnávat
na HPP 1 - 2 zaměstnance, další pracovní síly budou dle potřeby využívány na dohodu o
provedení práce. Tímto řešením bude mít obec areál pod svou plnou kontrolou, což zajistí, že zájmy obce a jejich obyvatel budou vždy upřednostněny před ekonomickými zájmy
jiného provozovatele, např. trvalého nájemce hospody. Ze všech obecních objektů bude
obecní hospoda jediným místem, kde bude povoleno čepovat pivo. Ekonomické výsledky
obecní hospody můžou být pro všechny obyvatele obce jistou motivací k návštěvám, neboť případné zisky z provozu hospody budou použity k rozvoji obce.
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VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV

JMK
název

Bukovina

ČR

poř.

mandáty

v%

poř.

pl.
hlasy

v%

poř.

mandáty

v%

ANO 2011

1

15

19,76

3

21

13,4

1

178

21,83

KDU-ČSL

2

11

15,54

2

25

15,52

6

33

5,11

Česká pirátská strana

3

10

13,8

5

16

9,93

2

91

12,03

ODS

4

9

12,77

4

19

11,8

3

53

6,97

Součet hlasů a mandátů v celé České republice vynesl na první místo s velkým náskokem hnutí ANO 2011, které získalo celkově ve všech krajích 178 mandátů. Druzí Piráti
jich nezískali ani polovinu – celkem 91. Na dalších místech se umístili ODS, Starostové,
SPD, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM...

Starostové

5

7

10,4

1

44

27,32

4

40

6,05

Spolu pro
Moravu

6

5

6,62

7

6

3,72

-

-

-

V Jihomoravském kraji také zvítězilo ANO, ale na druhé místo se dostala KDU-ČSL před
Piráty, ODS a Starosty. Na šestém místě se umístilo sdružení Spolu pro Moravu, následováno SPD a ČSSD. Tyto strany získaly mandáty v krajském zastupitelstvu.

SPD

7

4

6,25

8-9

4

2,48

5

35

6,14

ČSSD

8

4

5,67

8-9

4

2,48

7

28

4,93

-

-

-

6

10

6,21

9

13

4,76

Ve dnech 2 - 3. 10. proběhly v České republice volby do krajských zastupitelstev. V naší
obci se volilo jako obvykle v zasedací místnosti obecního úřadu. Vzhledem k opatřením, která byla vyhlášena v rámci boje proti koronaviru, byla volební komise chráněna
plexištítem. Všichni členové také museli mít nasazeny roušky, které byly v uzavřených
prostorách povinné. Pochopitelně museli mít roušky nasazeny i voliči, kteří si před
vstupem do volební místnosti museli ještě vydezinfikovat ruce. Přesto byla účast voličů v naší obci nadprůměrná. Z 324 oprávněných voličů se jich dostavilo 161, což je
49,69%. Jeden jediný volič chyběl k dosažení mety 50 %. Pro srovnání: v Jihomoravském kraji přišlo k volbám 38,82 %, v celé republice pak 37,95 % voličů.

Výsledky voleb v naší obci se od výsledku v JMK i celé ČR dost výrazně lišily. ANO
u nás skončilo až na 3. místě za vítěznými Starosty a druhou KDU-ČSL. Názorné srovnání výsledků voleb v JMK, Bukovině a celé ČR přinášíme v tabulce na následující straně.

Zdroj: KSČM
ČSÚ

Jihomoravský kraj – konečné výsledky

Volebni komise. Na snímku zleva: Ing. Libuše Sehnalová (předseda OVK), Marie Kolářová (zapisovatelka), Eliška Kubicová (členka OVK), Bronislava Turčinková (místopředseda OVK), Martin
Boháček (člen OVK), Jaroslav Ondráček (člen OVK).

14

Zdroj:
Idnes

Připravil Jaroslav Luner
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DLOUHOLETÁ ÚČETNÍ OÚ PANÍ KOLÁŘOVÁ ODEŠLA DO DŮCHODU
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne
14. 9. 2020 poděkoval starosta
obce pan Luboš Janda jménem
celého obecního zastupitelstva
účetní obecního úřadu paní
Marii Kolářové za dlouholetou práci při příležitosti jejího
odchodu do důchodu. Řečeno
slovy starosty: K této mimořádné události dochází v naší
obci jen jednou za 52 let. Zní
to možná neuvěřitelně, ale tak
Paní Marie Kolářová se starostou Lubošem Jandou
dlouho paní Marie Kolářová
v této funkci pro obec pracovala. Při každém příchodu na úřad nás uvítala její laskavá
tvář, ochota pomoci, a také vlídná slova, která volila, když se snažila dozvědět co pro
nás může udělat. A co je nejdůležitější: Na její práci jsme vždy slýchali jen samou chválu.
Od října převzala účetní „otěže“ obecního úřadu paní Turčinková. Pomyslnou laťku má
nasazenou vysoko, ale jistě jí všichni přejeme, ať se jí v práci daří neméně dobře jako
paní Kolářové a ve funkci účetní obecního úřadu se rychle zabydlí. Věříme, že až bude
jednou odcházet do důchodu, sklidí stejný bezprostřední potlesk všech přítomných,
tak jako paní Kolářová. Tato událost by se podle bukovinské tradice měla odehrát až za
dalších 52 let…
Připravil Jaroslav Luner

Na portálu RegionBlanensko.cz najdete program na víkend i práci v okolí
Blanenský portál se stal za 9 let svého fungování největším informačním zdrojem v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě regionálních zpráv a přehledu kulturních akcí
najdete také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.
Chcete si prohlédnout fotky blanenské adventní výzdoby nebo si přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích, ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky?
Všechny regionální zprávy jsou řazeny do rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zajímá, ať
už je to aktuální dění, policejní hlášení nebo kulturní a sportovní události. Pokud vám
ale jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost, které
byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionálních akcí. Najdete v něm festivaly,
výstavy, promítání, besedy a další možná vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je můžete jak v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě, že akci
sami pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědělo i široké okolí, máte možnost na ni právě
zde upozornit zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější
a nejčtenější z nich se objeví také na facebookové stránce Region Blanensko, kterou v
současnosti sleduje skoro 3 tisíce uživatelů. Pokud chcete být o dění v regionu průběžně informováni, stačí se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím si
portál poradí. Poptávku místních firem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání nastavte, o jaký obor máte zájem a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kterým momentálně schází pracovní síla, tady
mají možnost oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu
a zároveň využít vysokou návštěvnost portálu pro vlastní propagaci – díky bezplatné
inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v místě svého působení.
Získat nové zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc můžete i zařazením své
společnosti do katalogu firem a služeb.

Vánoční nálada v naší obci
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Navštivte portál www.regionblanensko.cz a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě vám.

Veronika Miškaříková, redaktorka
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OD PODZIMU DO PROSINCE V NAŠÍ ŠKOLE
V letošním školním roce se v naší škole vyučuje 57 žáků.
Samostatně jsou zřízeny třídy pro 3., 4. a 5. ročník,
1. a 2. ročník se vyučuje ve společné třídě. Školní
družina pracuje ve dvou odděleních a dochází do ní
47 žáků.
Během prázdnin byly třídy ve staré škole vymalovány
příjemnými pastelovými barvami, byl do nich z velké
části zakoupen nový nábytek a na konci prázdnin došlo k dlouho očekávané výměně oken. Byla zakoupena
multifunkční kopírka, která zcentralizovala veškerý školní tisk. Děti nastoupily po prázdninách do nově zrekonstruovaného příjemného prostředí. Další velkou rekonstrukci
podstoupila v době prázdnin školní výdejna, která v této podobě již zcela odpovídá
hygienickým požadavkům a umožňuje kvalitní stravování našich dětí.
Prvňáčků máme v letošním roce 9, žáků 2. ročníku je 8. V letošním roce se učí společně v nově zařízené třídě. Žáci třetího ročníku pod vedením třídní učitelky vyrazili do
nového školního roku, jako námořníci, kteří se budou snažit úspěšně proplout školním
rokem bez bouřek a ztroskotání. Žáky 4. ročníku bude celý rok provázet hra Olympijské
hry. Našich 7 páťáků se učí v nové přístavbě v učebně Angličtiny vybavené počítači
a interaktivní tabulí.
Během září a začátkem října jsme s dětmi, kromě běžné výuky, stihli nacvičit pěkné
vystoupení na Den Bukoviny, uspořádali jsme projektový den – Pes přítel člověka a užili
jsme si Drakiádu.
14. října 2020 jsme po nařízeném uzavření škol z epidemických důvodů pokračovali
v distanční formě výuky, ke které naše škola využila platformu Google classroom. Tento
systém výuky probíhal zdárně ve všech ročnících. Online výuka byla dále doplňována
předáváním učebních materiálů žákům a podle potřeby konzultacemi s rodiči. Ve formě
videokonference probíhaly letos i třídní schůzky.

na nové hřiště, které se začne budovat na jaře. Věříme, že po návratu do běžných vyučovacích podmínek postupně doplníme všechny naplánované
aktivity, které jsme nemohli uskutečnit, včetně podzimní výuky plavání a výuky na Dopravním hřišti.
V závěru letošního posledního příspěvku bych ráda
poděkovala rodičům za spolupráci a trpělivost,
kterou projevují při náročných a často se měnících
podmínkách organizace školy v době epidemie.
Jsme rádi, že náš zřizovatel – obec Bukovina, v čele
s panem starostou Jandou, naši školu podporuje
a je nám vždy nápomocen v našich provozních
i finančních požadavcích, za to mu patří naše veliké
poděkování. Také bych ráda poděkovala všem, kteří
naší škole fandí, jakkoliv nás podporují a pomáhají
nám.
Jménem svým i jménem
všech zaměstnanců naší
školy bych ráda popřála
všem obyvatelům obce Bukovina i Bukovinka, rodičům
i příznivcům školy hodně
zdraví, pohody a optimismu
v novém roce a co nejklidnější prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých.

Z projektu Pes přítel člověka

Výroba krmítek pro ptáky, 5. ročník

Po návratu do školy 30. 11. 2020 jsme opět navázali na naši tradiční výuku s dodržováním nařízených hygienických pravidel, jejichž součástí je časté větrání a také pobyt dětí
venku. S dětmi chodíme ven nejen během hodin Tělesné výchovy, ale i v průběhu hodin
Prvouky a Přírodovědy a samozřejmě při pobytu v družině. Děti se učí v neměnných
skupinách, školní učebny nyní nestřídáme.
I přes nařízená omezení měly děti 1. a 2. ročníku ve škole čertovskou výuku, v družině vyrazily s paní vychovatelkami hledat Mikulášské poklady. V prosincovém čase děti
chystají vánoční a novoroční přáníčka a v družině i malé dárečky.
V tomto školním roce naše škola opět postoupila v kvalitě vybavení a těšíme se
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Drakiáda

Mgr. Jana Havelková
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ZE ŽIVOTA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

ZE ŽIVOTA JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané, v posledním Zpravodaji byla otištěna reportáž z Rockového podvečeru se skupinou BSB Brno. Následující kulturní akce, kterou jsme ve spolupráci s obcí připravili
a aktivně jsme se účastnili, byl Den Bukoviny 2020. Za účasti
několika členů SDH a občanů Bukoviny, jsme nachystali zázemí
pro stánkový prodej, pódium pro účinkující. Již tradičně jsme
zabezpečili občerstvení, jak pro účinkující, tak pro širokou
veřejnost. Letošní ročník byl poznamenán situací s pandemií
covid – 19. Program byl skromnější, ale dle mého názoru kvalitní. Děti měli k dispozici skákací hrad, vláček, cukrovou vatu, bublifuky a v neposlední
řadě střelbu z luku. Dopoledne se v rámci Dne Bukoviny konala mše za občany obce
Bukovina. Na této mši, bylo vybráno 3 200 Kč, které byly věnovány SDH Bukovina na
výzdobu u sochy Svatého Václava a kapličky na návsi. O tuto výzdobu se staráme již od
roku 2014.

V letošním roce i naši jednotku dohnala epidemická situace, takže se její činnost musela omezit na naprostý základ.

Další, a bohužel také poslední akcí letošního roku, bylo Cyklobraní s manželi Ducháčkovými. Po srazu u hasičské zbrojnice se cyklisti rozdělili na dva týmy. Rodiče s dětmi a
méně zdatní cyklisté vyrazili pod vedením paní Ducháčkové na okruh dlouhý cca 10 km.
Druhý tým pod vedením pana Ducháčka vyrazil na trasu dlouhou cca 30 km přes složitý
terén cyklotrailů a polních cest. Po návratu účastníků zpět ke zbrojnici, bylo pro všechny nachystáno občerstvení. Osobně opečený špekáček a nápoj byl pěknou odměnou.
Děti dostaly ještě sladkou odměnu.
Bohužel, kvůli situaci kolem pandemie jsme museli omezit veškeré akce, což nás velmi
mrzelo, poněvadž jsme ještě plánovali Drakiádu a Uspávání broučků. Obě tyto akce se
vždy těšily hojné účasti převážně těch menších dětí včetně rodičů.
V neposlední řadě jsme bohužel byli nuceni odstoupit také od návštěvy Mikuláše, anděla a čertů v domácnostech. Doufáme, že rok 2021 bude přát akcím, které jsou v naší
obci nedílnou součástí kulturního života.
Chtěl bych poděkovat jak členům SDH, tak ostatním občanům, kteří pomáhají při přípravách akcí. Doufám, že na nás nezanevřou a budou i nadále, se stejnou chutí a optimismem pomáhat při přípravě dalších kulturních a společenských akcích.
Vážení spoluobčané a členové Sboru dobrovolných hasičů dovolte, abych Vám v období svátků vánočních a v Novém roce 2021 popřál pevné zdraví, hodně štěstí a božího
požehnání.

Po dobu nouzových opatření nebylo po nařízení HZS často možné vykonávat běžné
činnosti, zejména z důvodu vyloučení kontaktů členů jednotek jak mezi sebou, tak
s ostatními lidmi a tím i možného omezení akceschopnosti jednotek pro umístění jejich
členů do izolace či karantény.
Jednotka tedy pracovala jen na nutných úkonech, kdy proběhla údržba techniky, obě
naše vozidla absolvovala pravidelné technické prohlídky, na které musí být přistavena každý rok. U naší letité Avie už se na technickém stavu začíná projevovat její stáří,
objevily se nějaké závady které ovšem zatím nebrání provozu. Protože byla v podstatě
znemožněna i zájmová činnost mládeže, soutěže, školení a podobně, ke které jsou obě
vozidla využívána, v letošním roce mnoho kilometrů vozidla nenajezdila.
Nebylo také možné uskutečnit plánovaná školení členů jednotky, a to ani ze strany HZS.
Sice byly vypsány termíny, ale postupně se odkládaly a nakonec byla prezenční školení
zrušena. A tak náš strojník své školení musel absolvovat v současné době populárním
způsobem, tedy on-line. Že to není to pravé ořechové, u počítače si na stroj nebo nové
zařízení, které jinak na HZS uvidí prostě nesáhne, to je u strojníků jasné, ale co se dá
dělat… Doufejme, že se situace do budoucna opět zlepší a bude možný návrat k prezenčnímu školení, u mnoha jednotek naší kategorie JPO V jsou strojníci či velitelé staršího věku a na počítačích tak dobře neumějí. Stejně tak z důvodu omezení neakutních
ošetření byl u jednotek třeba problém se zajištěním lékařských prohlídek.
Obecní úřad již na jaře pro jednotku zajistil základní ochranné prostředky pro případ
potřeby, roušky a dezinfekci. Nicméně ne všude to takto funguje, a tak se dobrovolní
hasiči z Brna-Králova Pole postarali i o ostatní jednotky a s pomocí Nadačního fondu
REGI Base I. zajistili pro JSDH obcí Jihomoravského kraje respirátory, které jsme obdrželi
v listopadu.
V letošním roce dosud naše jednotka nemusela zasahovat u žádné události. Je to dobře, každý zásah jednotek Integrovaného záchranného systému je často neštěstím někoho jiného. Doufejme, že nám v tomto ohledu „nečinnost“ vydrží co nejdéle a přejeme
Vám, abyste probíhající advent, nastávající vánoční svátky i celé, často větrné topné
období prožili všichni v poklidu a v pohodě. A snad ten nový rok bude méně epidemický
a uzavřený a i do něj Vám přejeme vše dobré.
velitel JSDHo Jaroslav Ondráček

Přál bych si, abychom v nadcházejícím roce 2021 byli co nejvíce silní, s pozitivním myšlením, a opět se mohli scházet při různých kulturních, sportovních a společenských
aktivitách.
starosta SDH a místostarosta obce Aleš Pokorný
20

21

Zpravodaj obce Bukovina 3 /2020

Zpravodaj obce Bukovina 3 /2020

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Den Bukoviny

Mše svatá.

V sobotu 12. září se konal již posedmé Den Bukoviny, který společně s obcí zorganizovali
bukovinští hasiči. Tato již tradiční kulturní a společenská akce je pro občany naší obce
jednou z mála příležitostí na společné setkání a popovídání. Zvláště pak letos, kdy byly
z důvodu koronavirové pandemie odvolány další tradiční společné akce. Jak známo,
počet nakažených lidí v naší republice začal po rozvolněných prázdninách znovu strmě
narůstat, což se zřejmě projevilo i na počtu lidí, kteří tuto akci letos navštívili. V rozhodování, zda jít nebo nejít jistě u mnohých lidí hrála roli obava z možného nakažení.
Ti, kteří přišli, se kromě posezení s přáteli mohli občerstvit kromě piva a limonády také zmrzlinou, burčákem nebo
vínem. K zakousnutí pak byla například
nabídka masa na grilu, langoše či párku v rohlíku, pro mlsné, hlavně dětské
jazýčky pak cukrová vata. Pro děti byl
také k dispozici skákací hrad, vláček,
nebo si mohly vyzkoušet střelbu z luku.
Prodejci na stáncích nabízeli různé
drobné zboží, jablečný mošt, ovocné
likéry, sirupy, zavařeniny, a také šperky domácí výroby. Na obecním stánku
byly k mání hrníčky s obecními symboly a knihy z obecní knihovny. Velký
zájem byl o tradiční bukovinské koláčky, které stejně jako každý rok, napekly
bukovinské ženy.
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Při tvorbě programu vsadili pořadatelé
na osvědčenou organizaci. Letošní Den
Bukoviny začal stejně jako každý rok
v 10 hodin mší svatou, kterou sloužil
farní vikář ze Křtin Metoděj Ján Lajčák
před sochou svatého Václava.

Stánek obce Bukovina.

Bluegrssová skupina CVYKR.

Z vystoupení ZŠ Bukovina.

Odpolední kulturní program měl podobnou strukturu jako minulé ročníky
a zajišťovali ji osvědčení umělci a také
žáci naší základní školy.
Začínalo se s malým zpožděním kvůli
pozdnímu příjezdu frontmena skupiny CVYKR. Jeho zdržení mělo kuriózní
důvod: Po cestě se stavil v brněnském
marketu na nákup a uvízl na více než
půl hodiny na parkovišti kvůli zaseklé závoře. Kapela byla i tak oslabena
o jednoho člena, který onemocněl. Nutno říct, že přesto zahráli velmi dobře.
Následovalo oficiální zahájení akce
před sochou svatého Václava. Po krátkém uvítacím projevu starosty obce Luboše Jandy ovládly prostor před sochou
děti ze základní školy, které předvedly
velmi pěkné taneční vystoupení, které
nacvičily se svými učitelkami. Předvedly v něm krátké ukázky tanců, tak, jak
se měnily v průběhu historie lidstva.
Vystoupení mělo velký divácký ohlas
a děti musely svůj výstup opakovat.
23
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Cimbálová kapela Musica Moravica opět uchvátila šíří svého záběru. Kromě tradičních lidových
melodií dokážou zahrát ve svém neopakovatelném aranžmá skladby snad ze všech hudebních
žánrů.
Dalším bodem programu byla produkce siláka
Franty Šebely, který se netají tím, že jeho velkým vzorem je legendární Franta Kocourek.
Jeho silácké kousky udivují stejně jako kdysi produkce jeho slavného vzoru. Ve svých vystoupeních zapojuje také diváky, kteří měli letos za úkol
roztrhnout reklamní katalog. Produkci oživil
také silák z naší vesnice Kuba Pilař, který dokázal zvednout kovadlinu těžkou 80 kg, kterou měl
zavěšenu na zátylku. Tímto výkonem si vysloužil
nejen obdiv publika, ale také uznání samotného
siláka Franty. Možná kdyby potrénoval…
Nahoře: Z vystoupení souboru Musica
Moravica.
Dole: Kuba Pilař při výkonu za dozoru
siláka Franty.
Vpravo: Dětské radovánky.
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Na závěr programu měla zaznít kapela
BSB Brno, která bohužel nepřijela z důvodu nemoci svého nenahraditelného
frontmena. Přesto zábava pokračovala
dál za zvuku reprodukované hudby.
Pořadatelé z řad hasičů a dalších dobrovolníků letos opět odvedli skvělou
práci a vše perfektně připravili. Duší
celé akce a jejím hlavním organizátorem byl letos opět starosta hasičů
a místostarosta obce Aleš Pokorný.
Snad mu a dalším dobrovolníkům elán
vydrží i do dalších let. Přejme si, aby
krize způsobená zákeřným virem pominula a naše obec začala opět žít naplno
kulturním a společenským životem.

Připravil Jaroslav Luner
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Fotbalový turnaj o Pohár starosty Bukovinky

Cyklobraní s manžely Ducháčkovými

V sobotu 19. 9. se konal na fotbalovém hřišti v Bukovince fotbalový turnaj o Pohár starosty Bukovinky za účasti týmů Bukovinky,
Bukoviny a Březiny. Fotbalisté z Bukoviny
porazili po urputných bojích oba své soupeře a stali se vítězi turnaje. Druhé místo
obsadili borci z Březiny a třetí skončilo domácí mužstvo.
Připravil Jaroslav Luner

Kapitán Zdeněk Tajnai přebírá pohár
od starosty Bukovinky.

Momentky ze zápasu Bukovina – Bukovinka.

Vítězné mužstvo Bukoviny. Soupiska: Tajnai Zdeněk, Tajnai Michal, Tajnai Martin, Tajnai Daniel, Garaj Martin, Garaj Petr, Garaj Tomáš,Kolínský Michal, Mudrla Jan, Boháček Jakub, Slouka
Josef, Kvarda Tomáš, Novák Tomáš, Lazar Luboš, Vojtěchovský David, Hynšt Jiří, Pařil Stanislav,
Vykoukal David, Valenta Roman.
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Letošní cyklistické odpoledne pod vedením manželů
Ducháčkových se letos konalo až 20. 9. Slunečný den
babího léta byl pro sportovní akci jako stvořený. Přes
hrozbu koronavirové nákazy se na startu sešlo poměrně dost malých i velkých sportovců.
Méně zdatní cyklisté se vydali s paní Ducháčkovou na
kratší trasu lesem do Bukovinky a zpět. Tato skupina
najela celkem asi 12 km.
Zdatnější cyklisté si a panem Ducháčkem vyšlápli na
přes 30 km dlouhý okruh, v kopcovitém terénu kolem
Rakoveckého údolí. Po dojezdu k hasičce zde čekalo
na všechny cyklisty občerstvení.
Na organizaci zdařilé akce se kromě manželů Ducháčkových ještě podíleli SDH Bukovina a OÚ Bukovina.

Připravil Jaroslav Luner
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Vánoce jsou pro křesťany celého světa společně s Velikonocemi nejdůležitějšími svátky
v roce. Během několika dní na začátku zimy si každoročně připomínáme čas, kdy se
narodil Ježíš Kristus. Už bychom si asi těžko dokázali představit Vánoce bez zpěvu koled, bez rozzářeného vánočního stromku, a štědrovečerního kapra na svátečně prostřeném vánočním stole. Kromě rozbalování dárků od našich nejbližších, patřily od jakživa
k těmto svátkům nejrůznější zvyky a rituály. Bývalo to třeba lití olova, krájení jablek,
nebo házení střevíců.
Všechny děti ale ze všeho nejvíc zajímá, co jim Ježíšek letos nadělil pod stromek. Česká
tradice neviditelného symbolu Vánoc, Ježíška, má velkou konkurenci v dobrotivém bělovlasém dědečkovi v červeném kabátě, který nosí dárky americkým dětem. Jmenuje
se Santa Claus a díky globalizaci se již stal symbolem Vánoc velké části křesťanského
světa. Tento symbol Vánoc je velmi využíván také obchodníky v zájmu jejich většího
zisku.
Do Ameriky byl přitom tento vánoční dědeček přivezen vystěhovalci ze Skandinávie.
Ve Finsku mu říkají Joulupukki a traduje se o něm, že žije za polárním kruhem na hoře
Korvatunturi, odkud rozváží dětem dárky na velkých saních tažených sobím spřežením.
V Itálii se vánočnímu otci říká Babbo Natale. Také on nosí červený oblek, má velký bílý
plnovous a cestuje na saních tažených soby. Nemůžeme vynechat ani dalšího dědečka
podobného vzhledu, který rozváží dárky zase ruským dětem. Jmenuje se Děda Mráz a
my starší si pamatujeme, že ve druhé polovině minulého století pomáhal s rozvozem
dárků i našemu Ježíškovi.
Byl k nám z Ruska (tehdejšího Sovětského svazu) importován komunisty ve snaze prosadit ateistický světový názor. Postava Ježíška jako symbolu křesťanských Vánoc měla
být ve jménu ideologie postupně zapomenuta, protože tehdejší propagandisté si dali
za cíl vymazat spojitost Vánoc s narozením Ježíše Krista. Posloužit k tomu měl sympatický dobrotivý dědeček, podobný tomu, který dnes pro změnu pomáhá roztáčet kola
vánočního byznysu.
V roce 1952 se do boje za Dědu Mráze pustil sám tehdejší komunistický předseda československé vlády Antonín Zápotocký. Dnes sice vyvolává jeho tehdejší štědrovečerní
projev spíše úsměv, ale tehdy znamenal pro Ježíška konec potvrzený z oficiálních míst:
„Vy, kteří dorůstáte, nepozorujete ani, jak mnohé se u nás v poslední době změnilo
a mění. Ani legendární Vánoce nezůstávají beze změny. Září dál vánoční stromky, čekají
se dárky, ale mizí už jesličky,“ obracel se k mladší generaci Zápotocký.
„Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na slámě volka a oslíka, nad chlévem zářící betlémská
hvězda, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že
chudí patří do chléva. Když se mohl narodit a bydlet v chlévě Ježíšek, proč byste tam ne-
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mohli bydlet vy?“ řekl během projevu komunistický politik a dále sliboval světlé zítřky
zbavené Ježíška.
„Nastaly mnohé převraty. I Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho
děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný. Je pěkně oblečený, v beranici a kožichu,“ rozplýval se dále Zápotocký.
Stejně jako s Ježíškem bylo nutno skoncovat i s celou křesťanskou vánoční symbolikou,
a tak pokračoval: „Děda Mráz přijíždí k nám od Východu a na cestu mu září také hvězdy. Nejen jediná betlémská. Celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili
na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku první Gottwaldovy pětiletky,“ hlásal tehdejší
předseda vlády.
Tento projev patří k nejznámějším veřejným projevům z doby vlády komunistické strany. Bývá opakovaně přetiskován i reprodukován, protože se svojí absurditou řadí po
bok takových perel, jako je projev Miloše Jakeše v létě 1989 na Červeném hrádku. Jakkoli zní s odstupem času Zápotockého slova pro mnohé humorně, je třeba je vnímat v
kontextu doby, díky níž nebylo radno je brát na lehkou váhu. Tři týdny před tímto vánočním projevem byl v politickém procesu popraven Rudolf Slánský a deset dalších. Na
Pražském hradě mezitím podepisoval Klement Gottwald další tresty smrti a v Kremlu
stále vládl Josif Stalin.
I přes úpornou snahu komunistů se Ježíška z českých rodin vyhnat nepodařilo. Na veřejnosti vládl děda Mráz, v mnoha domácnostech však zůstával stále Ježíšek. Nakonec
komunisté překvapivě ustoupili a v roce 1956 znovu povolili veřejnou prezentaci Ježíška. Podle některých historiků to byla jakási forma odměny lidem za to, že byl v Československu klid, zatímco v Polsku se demonstrovalo a v Maďarsku povstání rozprášily
sovětské tanky.
Připravil Jaroslav Luner
Zdroje:
Jaroslav Major:
Vše o Vánocích
na celém světě.
Vánoční projev
předsedy
vlády Antonína
Zápotockého v
Československém
rozhlase
(natočeno 21. 12.
1952).
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k novému vodovodu, který byl dokončen v roce 1995. Hydranty tak vyřešily dlouholetý
problém s nedostatkem vody na hašení.
Dnes stojí v místě bývalé nádrže dům č. p. 110 a nádrž posloužila k podsklepení tohoto
domu.

Bývalá požární nádrž
O výstavbě požární nádrže se v Bukovině uvažovalo dlouho před rokem 1966, kdy se konečně začalo
s její výstavbou na louce u Blatných. Hrubá stavba byla dokončena v roce 1968. Stavělo se v akci Z,
jak se tehdy říkalo brigádám. Stavba šla pomalu, mimo jiné proto, že
na brigády chodilo málo občanů.
O nepochopení mnoha občanů
píše i tehdejší kronikář obce v zápise z roku 1968. Nádrž se přesto
podařilo dokončit v roce 1970, kdy
byla předána hasičům (tehdy požárníkům) do užívání. V roce 1976
se k nádrži začala budovat nová
příjezdová cesta. V roce 1977 byl
do nádrže nainstalován kužel proti
ledu, do té doby bylo nutno v zimě
led prosekávat.
Zápis v hasičské kronice z roku
1987 se zmiňuje o tom, že se nádrž
velmi osvědčila při hašení požáru
stodoly u pana Sehnala. V téže kronice se však na několika místech
také dočítáme o dlouhodobém
problému s nefunkčním přítokem
vody. Nádrž se musela po vyčištění
napouštět pomocí hadic až z dosti
vzdáleného potoka, nebo navozit
cisternami. Od roku 1993 byla již
nádrž bez vody, protože dovezená voda se z ní rychle ztrácela netěsnostmi a v létě i odpařováním.
Hasiči proto upnuli své naděje
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Požární nádrž na nedatovaném snímku (asi 70. léta min. st.).
Dům č. p. 110.

V roce 1977 proběhly v obci oslavy 50. výročí založení hasičského (tehdy požárního)
sboru v Bukovině. V rámci těchto oslav se konala na louce u nádrže soutěž požárních
družstev mladých hasičů. Družstvo Bukoviny v něm získalo 1. místo. Fotografie z této
akce dokumentují, jak dnes již zastavěná louka u nádrže v minulosti občas ožívala.

Zimní náladu s nádrží vyfotografoval pan Blatný
ze svého domu (nedatováno, asi 80. léta min. st.).

Požární nádrž již s domem č. 111 v pozadí.
Nedatovaný snímek vznikl mezi lety 1999 a 2013.

připravil Jaroslav Luner

31

Zpravodaj obce Bukovina 3 /2020

Zpravodaj obce Bukovina 3 /2020

ZNÁTE OKOLÍ BUKOVINY?
Jeskyně v Josefovském (Křtinském) údolí
V minulých číslech Zpravodaje jsme podnikli dvě výpravy do Josefovského (Křtinského) údolí. Navštívili jsme jeskyni Býčí skála i nedaleké vývěry Jedovnického potoka
a také jsme poznali minulost a přítomnost jeskyně Výpustek. Nádherné Josefovské
údolí však ukývá mnohem více zajímavých podzemních prostor. Na některé z nich se
podíváme blíže.
Začneme blízkým okolím Býčí skály.
Pokud bychom se vydali od Býčí skály
po modré turistické značce směrem k
Adamovu, dovedla by nás do průchozí
jeskyně Jáchymka. Cestou bychom minuli jeden z novějších památníků tzv.
Lesnického Slavína. Tento připomíná
profesora Josefa Pelíška, který se věnoval lesnímu půdoznalství, geologii
a paleontologii.
Od pomníku bychom do jeskyně Jáchymka dorazili asi po půl kilometru
chůze. Své jméno získala tato romantická jeskyně od poustevníka Joachima, který v ní žil v 19. století. Jáchymka, někdy se jí pro tvar horního okna
říká Evina jeskyně, byla využívána již
od pravěku. Při archeologickém výzkumu zde bylo nalezeno velké množství
kostí pravěkých savců, z nichž nejvýznamnější byl nález kostí psovité šelmy Cuon europaeus, jejíž dvě sestavené kostry jsou světovým unikátem
a jsou uloženy v Moravském muzeu v
Brně. Stylizovaný obrázek Dhoula, jak
se tomuto psovi česky říká, můžete vidět v expozici na Výpustku.
V průběhu 13. století sloužila tato
jeskyně jako útulek pro obyvatele
okolních obcí, kteří se zde ukrývali
před tatarskými vojsky plenícími mo-
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Pomník Josefa Pelíška.

Jeskyně Jáchymka.

ravské území. Na začátku 20. století se
v jeskyni těžila fosfátová hlína, která se
využívala jako výborné hnojivo. Těžba
vedla k snížení podlahy a tím k výraznému zvětšení jeskynních prostor, které by
dnes jinak nebyly dobře přístupné. Pokud si vezmete s sebou baterku, můžete
z průchozí chodby odbočit do jeskyně
a její krajní, přístupnou část prozkoumat.
Kousek za Jáchymkou vytéká pod uměle vyhloubenou štolou tzv. Pěnovcový
pramen. Pěnovec je nezpevněný sladkovodní vápenec, který vzniká ve vodních
tocích. Zde voda z pramene uvnitř štoly
protéká hromadou hornin vzniklé při jejím hloubení, při tom z těchto hornin rozpouští vápenec, který vynáší na povrch,
kde vzniká vrstva pěnovce.
Štola, ze které vytéká tento pramen, je
jednou ze čtyř štol, které byly vyhloubeny v rámci přísně tajného programu
začátkem padesátých let minulého století v levé, jižní stráni Josefovského údolí
pod Babickou plošinou. Měly sloužit pro
válečnou výrobu v případě konfliktu.
Pravděpodobně sem měla být přenesena tajná zbrojní výroba z Adamovských
strojíren. Projekt však byl zastaven po
emigraci hlavního inženýra stavby, když
se následně objevily tajné plány projektu
ve švýcarském tisku. Nezbylo než hloubení štol ukončit a vchody zazdít…
Pokud se od našeho výchozího bodu –
Býčí skály – vydáme po modré turistické
značce směrem ke Křtinám, po necelém
půl kilometru dojdeme k malebné průchozí jeskyni Kostelík. Také tato jeskyně,
byla využívána již v pravěku. Své jméno
dostala podle tvaru její vnitřní prostory s
oknem, kterým dovnitř vniká denní svět-

Pěnovcový potůček.

Štola č. III. s pěnovcovým pramenem

Jeskyně Kostelík na kresbě z r. 1822.
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Vinckova jeskyně.

Jeskyně Kostelík.

Jeskyně Kostelík.

Vinckova jeskyně.

Ten měl v roce 1645 zavinit dobytí Nového hradu Švédy. Údajně jim za váček se zlaťáky
ukázal tajnou cestu do hradu. Za tento hanebný skutek byl prý svržen do propasti v této
jeskyni. Vchod do jeskyně Vokounka je však dnes z bezpečnostních důvodů zazděn.

lo. Na přelomu 18. a 19. století byla jeskyně uměle upravena jako součást budovaného
Vranovsko-křtinského areálu. K jeskyni byly postaveny cesty ze dna údolí tak, aby přímo
do jeskyně mohl najet koňský povoz.

Na úpatí skalek pod Vokounkou najdete vchod do Rudolfovy jeskyně (Rudolfky). Jeskyni objevil v roce 1911 Rudolf Prix, když si při povodni všiml, že se zde ztrácí značné
množství vody. Její prostory jsou pravděpodobně propojeny s Vokounlou.

V další části našeho dnešního putování se přesuneme do blízkosti jeskyně Výpustek
u Křtin, a podíváme se zde na několik méně známých a menších jeskyní. Nejznámější
z nich je jeskyně Vokounka, která vešla do povědomí díky pověsti o zrádci Vokounovi.

V blízkém okolí můžete najít ještě Malou drátenickou jeskyni, dále pak Vinckovu jeskyni,
kterou prý obýval na začátku 20. století tulák Vincenc Doležal z Habrůvky, nebo jeskyni
Arnoštku.

Jeskyně Vokounka.
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Jeskyně Rudolfka.

Jeskyně Arnoštka.

Drátenická jeskyně.
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Po cestě k Výpustku můžete najít uzavřený vchod do Mariánské jeskyně pod závrtem
Černá díra. Její krápníková výzdoba byla poničena za druhé světové války, kdy byla využívána k vojenské výrobě.
Nad ní je rovněž uzavřená Drátenická jeskyně, kterou německá armáda za II. světové
války přebudovala na podzemní továrnu, podobně jako blízký Výpustek. Během prací,
které měly upravit a zvětšit prostor jeskyně, objevili dělníci v jejím těsném sousedství
ještě druhou jeskyni. Tu ale zasypali, protože se zřejmě právem domnívali, že by ji Němci
rovněž využili. Prostory Drátenické jeskyně měly být ještě propojeny se sousední jeskyní
Výpustek. To se ale nepodařilo zrealizovat, protože v budované štole se probořil strop.
Josefovské (Křtinské) údolí je jeskyněmi doslova prošpikováno. Zvláště pak jeho horní
část mezi Křtinami a Josefovem. Jestli vás tento článek inspiroval k výletu do tohoto
malebného údolí, můžete jistě objevit a prozkoumat mnoho dalších podzemních prostor, a to i v zimních měsících. Pokud zrovna nejste milovníky
jeskyní, můžete během výletu do tohoto údolí obdivovat jeho
malebnost, rozmanitost flóry, o které se dočtete na informačních tabulích naučné stezky, nebo se kochat malebnými zákrutami Křtinského potoka, který občas zmizí v krasovém podzemí,
aby se o kus dál zase vynořil a pokračoval dál nadzemním korytem. Žíznivý poutník se může občerstvit a posedět v lesním
baru "U poustevníka Jáchyma", kde se sám obslouží, a potom
za to zaplatí dobrovolný příspěvek do kasičky. Je to jeden z prvních pokusů o vytvoření místa důvěry k lidem putujícím krajinou. K dalším zajímavostem v údolí mezi Křtinami a Adamovem
se ještě vrátíme v některém dalším čísle Zpravodaje.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Tříkrálová koleda zazní, i když možná on-line
Už více než dvacet let chodí koledníci žehnat do vaší obce vašim domovům. Tříkrálovou
sbírku chystáme od 1. ledna do 24. ledna 2021 i v příštím roce. V této chvíli však nedokážeme říct v jaké podobě. I tři králové totiž musí počítat s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Proto se připravujeme na
koledu s rouškami i na koledu virtuální prostřednictvím našich webových stránek www.
blansko.charita.cz a facebooku charitablansko.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést
do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. „Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se
i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Blansko
Marie Sedláková.
Už teď ale víme, že Tříkrálová sbírka se v žádné svojí variantě neobejde bez pomoci
dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto totiž zůstávají stejné – hlavní je pomoc
lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.
Proto sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální informace
a buďte s námi.
Děkujeme, velmi si vaší podpory vážíme.

připravil Jaroslav Luner, odborná spolupráce Jaroslav Ondráček
36

Ing. Pavel Kolmačka, ředitel Charity Blansko
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POMOC OBČANŮM
Nestátní neziskovou organizaci Bílý kruh bezpečí jsme
představili v minulém čísle Zpravodaje. V dnešním čísle
otiskujeme další část z jejich materiálů, které se snaží
poskytnout všem občanům, právní informace, praktické
rady, ale též psychologickou a emocionální podporu.

Pomoc obětem znásilnění. Mýty a předsudky.
Znásilnění, jako každé sexuální násilí, je nepřenosná a krutá osobní zkušenost, která
oběť může poškodit fyzicky i psychicky. Jak je možné obětem tohoto trestného činu pomoci? Jaké mýty a předsudky ve společnosti ohledně znásilnění existují? Co je to druhotná traumatizace oběti?
Znásilnění je trestný čin. Dopustí se ho ten, kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo
kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného.
Sexuální násilí je obestřeno řadou mýtů. Ačkoli realita je odlišná, mohou zakořeněné
předsudky ovlivnit chování některých odborníků i části veřejnosti. Velmi častým mýtem je například domněnka, že znásilnění se dopouští cizí osoba, která svou oběť před
činem nezná, případně je to osoba, která je psychicky vyšinutá, nápadná svému okolí.
Podle údajů o znásilnění jsou však pachateli většinou osoby, které oběť znají, např.
kamarád, soused, manžel nebo kolega z práce. Nejedná se tedy o osoby nápadné nebo
duševně nemocné, zpravidla jimi bývají osoby žijící ve spořádaných rodinných a společenských vztazích. Poněvadž s obětí vstupují do běžného sociálního kontaktu nebo jsou
s ní v nějakém druhu vztahu, neprobíhá znásilnění vždy formou zákeřného přepadení.
Některé z obětí se zpočátku pokouší o fyzickou či verbální obranu, odpor, smlouvání,

Pan Zdeněk Malík – 75 roků.
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ovšem strach o život, fyzická převaha pachatele způsobí, že zablokuje schopnost oběti
se aktivně bránit. Domněnka, že se oběť znásilnění po celou dobu aktu masivně brání,
je tedy dalším častým předsudkem.
Následkem sexuálního násilí může být celá škála zranění – od lehčích, po středně těžká;
někdy se dokonce obejde bez výraznějšího poškození. Těžká fyzická újma na zdraví není
ve většině znásilnění přítomna. Závažná je vždy traumatizace psychická. Šok z toho, že
známá či blízká osoba je schopna takového násilí, spolu s pocity studu, viny a strachu
se podepisují na neschopnosti oběti ihned kontaktovat policii nebo vyhledat jinou odbornou pomoc.
Nesoulad mezi představami o tom „jak má znásilnění vypadat“ a realitou, tedy jak skutečně proběhlo, vedou nezřídka ke zjednodušeným závěrům a vyvolávají nedůvěru vůči
obětem násilí. Zlehčováním, bagatelizováním nebo jen neznalostí je tak vytvářena druhotná traumatizace oběti. Velmi zraňující pro oběť je zejména reakce nejbližšího okolí
– rodiny a přátel. Oběti se potýkají s nepochopením, odsouzením, výsměchem či obviňováním. V důsledku toho pak oběť nucena měnit zaměstnání, školu nebo bydliště, což
často vnímá jako další trest. Neméně závažné jsou však projevy některých profesionálů.
Oběti se setkávají s necitlivým přístupem lékařů a zdravotního personálu, psychologa,
policistů nebo obhájce obviněného.
Oběť ztrácí sebedůvěru, pocit bezpečí a důvěry, stahuje se do sebe a může mít strach
z lidí. Doprovodnými znaky bývá narušení stávajícího partnerského vztahu a vztahů
v rodině. Oběti se potýkají s fyzickými a psychickými dopady, jako je nespavost, podrážděnost, úzkost a smutek.
Bílý kruh bezpečí nabízí obětem znásilnění možnost absolvovat psychoterapii zacílenou na konkrétní potíže oběti, pomáhá při orientaci v trestních záležitostech a může
prostřednictvím svých kvalifikovaných odborníků doprovázet oběť při jednání u soudu
jako důvěrník. Tím vším se snaží z oběti sejmout pocit viny, napomáhá ošetření jejího
strachu, stabilizaci celkového stavu a ulehčení návratu do běžného života.

4. 9. 2020 nás navždy opustila
paní Eva Lazarová ve věku nedožitých 32 let.
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Obec Bukovina
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, 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.
Periodicita: 3x ročně.
Číslo 3 / 2020
Vydáno 18. 12. 2020
Evidenční číslo: MK ČR E 23873.
Vydává Obec Bukovina,
Bukovina 31, 679 05 Křtiny.
IČ: 00532096.

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.
Neprodejná tiskovina.
Uzávěrka příštího čísla je 1. 8. 2020.
Zaslané příspěvky a fotografie nevracíme
a v případě uveřejnění nehonorujeme.
do tisku připravil Jaroslav Luner
fotografie na obálce Jaroslav Luner

