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Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Česká republika

Obec Bukovina

Ve dnech 20. a 21. 10. proběhly volby do poslanecké sněmovny. Účast ve volbách byla poměrně vysoká: 60,84 %. V naší obci byla volební
účast téměř o 10 % vyšší, než celostátní průměr: 70,16 %.
K výsledku voleb se dá říci, že tušené se stalo
realitou. ANO 2011 se stala suverénním vítězem
voleb do poslanecké sněmovny. Andreji Babišovi se podail husarský kousek, když si dokázal
přivlastnit úspěchy minulé koaliční vlády přesto, že v ní měla většinu sociální demokracie. Ta
se naopak přes nesporně úspěšné vládnutí až
neuvěřitelně propadla díky své politické neobratnosti a nejednotnosti. Na politické scéně se
nově objevily netradiční strany s velmi silným
mandátem: Česká pirátská strana a Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury. Silný mandát získala také Občanská demokratická strana. Do parlamentu se dostala ještě
Komunistická strana, Sociální demokracie, KDU-ČSL, TOP 09 a poprvé také Starostové
a nezávislí. Jak dobrá vláda a parlament vzejdou s tohoto nepřehledného a nesourodého politického prostředí, ukáže až čas.
V tabulkách na následující straně můžete porovnat volební výsledky v České republice
s volebními výsledky dosaženými v naší obci.

Na celorepublikové úrovni dostaly
ještě hlasy strany Dobrá volba 2016 s
0,07% a Česká strana národně sociální
s 0,03%.
zdroj: iDNES.cz
Na předchozí straně fotografie z volební místnosti na Obecním úřadu v Bukovině.
Dole volební komise v akci. Zprava: Ing. Rostislav Boháček ze Křtin, Miloš Odehnal, Ing. Libuše Sehnalová, Petr Malík a Ivana Pařízková.

text a foto Jaroslav Luner
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Slovo starosty
Přání.
Protože se blíží konec roku, tak si dovolím s malým předstihem popřát všem občanům krásné
vánoce, hodně štěstí do roku 2018 a budu rád, když se ještě do konce roku uvidíme alespoň na
konaných akcích. Pozvánky jsou v tomto vydání na obvyklém místě. A nezapomeňte na novoroční výšlap – Proklest.
Poděkování dobrovolníkům
Nejprve ze všeho nejvíce chci moc poděkovat všem obětavým lidem, kteří se podílejí
na organizaci kulturních, společenských, sportovních a dalších akcích. Jedná se většinou o tu stejnou partu nadšenců a organizátorů, bez kterých by se v obci takřka nic nedělo. Patří jim všem veliký dík. Nejraději bych je všechny vyjmenoval, ale bojím se, že
někoho zapomenu. To bych si nikdy neodpustil. Takže všem kdo pomáhají, moc děkuji.
Oprava místních komunikací
Před nedávnem jsme spustili
akci na opravu místních komunikací. Berte to jako začátek. V
příštím roce mám naplánováno
pokračování. Na dvou úsecích
se vyspravovali lokální výtluky.
Na cestě přes náš Bukovinský
Václavák se dělala celoplošná
oprava. Samozřejmě jde o to,
aby se nám motoristům, kolařům a vlastně všem lépe chodilo a jezdilo. Technicky jsme v
tuto chvíli výrazně prodloužili
životnost komunikací.

Počasí

Sucho

foto Pavel Blažík

Dotace
• Před časem podaná dotační žádost o přístavbu školy ještě nezná „finalisty“. Zjevně
velké množství žádostí se ještě nepodařilo vyhodnotit.
• Nedávno podaná žádost na vrty pitné vody se také ještě vyhodnocuje.
A jaké dotace plánuji?
• Chodníky
• Vodní plocha na zadržování vody v krajině
• No a pokud by se ještě naskytlo něco zajímavého, tak jdeme do toho.
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Velkoobjemový odpad
Všichni víte, že tyto svozy společně s nebezpečným odpadem se konají 2x ročně. Informace s dostatečným předstihem. Ukládání do kontejneru – rovnání odpadu. Za to
musím pochválit. Ale problém nastal někdy asi v neděli, kdy se zcela nepochopitelně
začaly objevovat věci v obří čepici na kontejneru a dokonce na zemi kolem!!!! Jednalo
se o kontejner u prodejny potravin. Rozumný člověk zcela jistě pochopí – přeplněný
kontejner nejde odvést. Hrozí pád čehokoliv na auto dalších účastníků. Třeba i těch,
kteří to na vrch přece vyhodí… Z tohoto důvodu muselo přijet další auto z kontejnerem, část si obsluha přeházela a nechápavě kroutíce hlavami odjeli. Výsledek: celá tahle sranda kvůli bezohlednému chování několika jedinců stála obec desítku tisíc na další kontejner – který jsme vlastně ani nenaplnili. No tak to jsem si opravdu postesknul.
Vršení tabulového a drátěného skla u kontejnerů na sklo také není správně. Toto sklo
do kontejneru nepatří. Buď se domluvíte se mnou, nebo je odvezete k likvidaci sami.
Prosím plasty sešlapávat, kartonové krabice skládat….. každé dítě by to mělo vědět.
A když je něco plné, tak to znamená, že se tam už nic nevejde. A na zemi vedle to
přece válet nenechám.
Pavel Blažík, starosta

Letos v létě byl náš kraj opět sužován suchem. Měsíc červen byl v celé republice srážkově silně pod normálem. Na jihu Moravy, kde se tento stav již dlouhodobě opakuje, byly
následky nejhorší. Začátkem července byla v našem kraji vyhlášena požární pohotovost
pátého stupně (ze šesti). Stav spodní vody kriticky poklesl a naší obci hrozilo, že zůstane
bez vody (stejně jako sousední Bukovinka). Červenec se sice srážkově jakžtakž vešel do
normálu, ale prakticky veškerá voda spadla během pouhých čtyř deštivých dnů. No a srpen byl opět katastrofálně suchý. Za celý měsíc napršelo jen 28 mm srážek. Jestliže bylo
září srážkově skoro v normálu, říjen byl zase suchý. Z uvedeného plyne, že stav hladiny
spodní vody je i nadále kritický, což do budoucna nevěští nic dobrého.
S následky dlouhodobého sucha se setkáváme na každém kroku: Třeba lesní potůčky,
kde dříve zurčela voda, se v létě proměnily v blátivá kaliště, kudy si jen s námahou klestil sestu tenký pramínek vody. Voda netekla ani ze studánek. Také jezírko za statkem
letos úplně vyschlo, což v obci nikdo nepamatuje. Bez vody se ocitly i některé studně,
které dříve nikdy nevysychaly. V tomto kontextu působí velmi sobecky okázalé plýtvání
vodou některých našich spoluobčanů, napuštěné velké bazény, závlahy trávníků apod.
A to přes veškeré apely starosty obce. Možná mají vydatný zdroj vody na svém pozemku ze kterého legálně odebírají vodu, a tak nám do toho vlastně nic není. Snad, jen
doufejme, že to nepřispívá k tomu, že vysychají kopané studně jejich sousedů...
5
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Vraťme se však k obecnímu vodovodu. Vrty v Bukovince nemohou v budoucnu stačit
na zásobování našich vesnic. Úbytek spodní vody v součtu se soustavným nárůstem
počtu obyvatel, může způsobit, že třeba již příští rok se naplní nejhorší scénář a z našich
kohoutků opravdu voda nepoteče. Naši současní i bývalí zastupitelé se situací zabývali
a zabývají. Nezbývá jen doufat, že projekt vrtu v katastru naší obce a jeho napojení na
současný vodovodní řád se podaří brzy uskutečnit.

Vyschlá studánka Rakovec.

Vyschlé jezírko za „statkem“.

Houbařské žně
Výše popsané sucho se podepsalo i na tom, že o prázdninách v okolním lese houby
prakticky nerostly. Několik ojedinělých nálezů bylo výjimkou. V září se rozpršelo přece
jen více a houby se začaly postupně objevovat. Zhruba od poloviny září až do konce
října pak nastaly pravé houbařské žně. Rostly hlavně nejoblíbenější druhy - hřiby pravé
a hřiby hnědé, tak zvané suchohřiby. Také bedly jedlé se objevily v nebývalém množství.
Prakticky všechny nálezy byly pozoruhodně zdravé bez červů a bez plísní - a to i choulostivé hřiby žlutomasé (babky). „Na jedovnicku rostou“, zvěstovala
všem houbařům některá brněnská rádia. I proto se
mnohdy zdálo, že je v lese, s nadsázkou řečeno, více
houbařů jako hřibů. Myslím, že místní milovníky hub
tato invaze hledačů nevyvedla z klidu. Každý má jistě
svá místa, kde jich našel dost a dost.
text a foto Jaroslav Luner

Společenská rubrika
Blahopřání
V prosinci oslaví paní Jaromíra Zelinková 85 roků.
Z celého srdce přejeme do dalších let štěstí a lásku,
pevné zdraví a životní spokojenost.
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Podzim v naší škole
Ve školním roce 2017/2018 dochází
do ZŠ Bukovina 48 dětí, z toho 17 žáků
prvního ročníku. Třídní učitelé v letošním školním roce jsou - Mgr. Petra
Hánlová pro 1. a 2. ročník, Mgr. Sylvie
Kocmanová pro 3. ročník, Mgr. Jana
Havelková pro 4. a 5. ročník. Skladba
rozvrhu umožňuje maximální možné
rozdělení žáků v jednotlivých hodinách
po ročnících. V I. třídě (1. a 2. ročník) Drakiáda 2017 – 3. - 5. ročník.
pracuje s učitelem asistentka pedagoga paní Hana Koudarová. Pro podporu
své výchovně vzdělávací činnosti škola
získala dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v
celkové částce 261 720,- Kč. Z našeho
projektu s názvem Personální podpora a hravá matematika v ZŠ Bukovina
škola financuje práci Školního asistenta – personální podpora, pracuje zde
Klub zábavné logiky a deskových her
Zelený den – 1. - 2. ročník.
pro žáky ZŠ a Doučování žáků. Během
Družinová výprava do lesa
prázdnin byla navýšena kapacita družiny na 50 žáků, a proto mohli být přijati
všichni zájemci z 1. až 5. ročníku. Družina pracuje ve dvou odděleních pod
vedením paní vychovatelek Renaty
Ilkaničové a Jindry Vojáčkové. V rámci družiny pracují letos v navýšeném
počtu kroužky Informatiky, Rukodělný a Sportovní kroužek. Ve škole dále
probíhá kroužek Angličtiny pro 1. a 2.
foto archiv školy
ročník a Flétnička pod vedením Mgr.
Jiřiny Hlouškové. V letošním roce dovážíme obědy ze ZŠ Jedovnice. I letos se naše škola
účastní environmentálních aktivit, pracujeme v projektu Recyklohraní, Hravě žij zdravě,
jsme aktivní škola v rámci projektu Proškoly.cz. Informace o aktuálním dění ve škole
můžete sledovat na našich webových stránkách www.bukovinaskola.estranky.cz.
Mgr. Jana Havelková
7
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Silniční nehoda v naší obci
V naší obci se v podvečer dne 13. září stala závažná dopravní nehoda. Řidič osobního
auta, které přijíždělo do naší obce velkou rychlostí ve směru od rozcestí, ztratil v místě
u spodního dětského hřiště kontrolu nad řízením a naboural zaparkovaný automobil
stojící mimo silnici. Podle svědků to vypadalo, že se snažil z místa nehody ujet a ještě
zvýšil rychlost. Pravotočivou zatáčku u točny autobusů zřejmě vůbec nezaregistroval,
projel točnou rovně a v plné rychlosti narazil do boku jednoho ze zaparkovaných autobusů. Náraz byl tak silný, že autobus posunul skoro o tři čtvrtě metru. Osobní automobil byl nárazem odmrštěn až k plotu před domem manželů Ilkaničových, kde v motorové části začal hořet. Podle svědků účinně zasáhli duchapřítomní místní občané,
kteří se v době nehody nacházeli poblíž. Na místo doběhl také jeden ze členů místní
hasičské jednotky, který bydlí poblíž nehody. Vytáhli z hořícího auta řidiče, který údajně stále jevil snahu z místa nehody ujet. Z důvodu protipožárních opatření vytáhli klíč
ze zapalování a pokusili se uhasit hořící automobil pomocí malého hasicího přístroje.
Tento ale na stále znovu se rozhořívající požár nestačil a bylo nutné použít další hasicí přístroje z blízké bytovky a hasičské zbrojnice. Na místo vzápětí dorazila místní
jednotka, následovaná JSDHo Jedovnice a HZS Blansko. JSDHo Jedovnice provedla
dohašení osobního automobilu a poskytla zraněnému řidiči předlékařskou pomoc. Po
svém příjezdu si zraněného převzala Záchranná služba, která zraněného řidiče nakonec také odvezla. Vypadalo to, že řidič vyvázl se zraněními, která neohrožovala jeho
život. Zasahující hasičské jednotky zabezpečily místo nehody a po zdokumentování
události policií provedly úklid komunikace. O rozsahu havárie si můžete udělat obrázek z fotografií pořízených na místě nehody.

JSDHo Jedovnice při dohašování osobního automobilu
(z archivu SDH Bukovina)
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Někteří občané Bukoviny se pozastavovali nad tím, že se hasičské jednotky, zvláště ta
naše, dostaly na místo zásahu tak pozdě. Abychom si uvědomili všechny souvislosti,
je třeba se trochu blíže seznámit s tím, jak funguje povolávání jednotek v systému
„Plošného pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v České republice“. Pro
každé místo v ČR je v něm zpracováno kdy a při jaké události vyjíždí jaké jednotky
a také jejich počet. Každá jednotka má své určené úkoly a její povolání k výjezdu je
výlučně v pravomoci operačního důstojníka na Krajském operačním a informačním
středisku (dále KOPIS) nebo velitele zásahu.
V tomto konkrétním případě byla na KOPIS nahlášena dopravní nehoda v 18:40, což
lze doložit jak na veřejně dostupném portálu HZS Jm. kraje, tak ze „Zprávy o zásahu“
(dále ZOZ), vytvořené velitelem zásahu z HZS Blansko a KOPIS. V tento čas byl vyhlášen poplach pro HZS Blansko, a JSDHo Jedovnice, což je pro Bukovinu jednotka místně určená pro likvidaci dopravních nehod. Podle ZOZ byl poplach pro JSDHo Bukovina
vyhlášen teprve v 18:47. JSDHo Bukovina není určena k zásahům typu dopravní nehody, proto se mohlo klidně stát že jednotky Jedovnic a Blanska již budou nějaký čas
zasahovat a teprve potom si velitel zásahu povolá místní jednotku třeba k řízení dopravy nebo pomoci při zdolávání následků nehody a úklidu. Jak již bylo řečeno, žádná
jednotka JSDHo ani HZS nemůže vyjet bez jejího povolání KOPIS, ani kdyby jí – samozřejmě s nadsázkou řečeno – hořela zbrojnice nad hlavou…. JSDHo Bukovina byla
prostřednictvím KOPIS povolána „až“ po 7 minutách, a přesto byla na místě zásahu
první, podle ZOZ v 18:55. Vzápětí po příjezdu naší jednotky přijela JSDHo Jedovnice,
která byla povolána již v 18:40 a v 19:03 přijíždí HZS Blansko.
Povinností naší JSDHo je vyjet do 10 minut od vyhlášení poplachu. V tomto případě
přijala výzvu k výjezdu v 18:47, vyjela v 18:54 a k zásahu přijela v 18:55. Stihla tedy
vyjet za 7 minut a zasahovala již za 8 minut od vyhlášení poplachu. Tím členové JSDHo
Bukovina prokázali svoji akceschopnost. Na vysvětlenou: Vyhlášení výjezdu naší JSDHo
se provádí systémem zasílání SMS operačním důstojníkem KOPIS členům jednotky. Je
tedy třeba být na telefonu, po přečtení výzvy obléct výstroj, přiběhnout z domu do hasičské zbrojnice a vyjet autem k zásahu. V tomto případě byli naši hasiči již za 8 minut
na místě zásahu. Sklidit za tento výkon, provedený ve svém volném čase a bez nároku
na jakoukoliv odměnu, kritiku a posměšky některých spoluobčanů, to opravdu zabolí.
Členové naší jednotky se rozhodně nejenom v tomto případě nemají za co stydět, ať
už se na sociálních sítích dočtou cokoliv...
Na závěr se ještě vraťme k dění na místě nehody před příjezdem hasičů. Je na místě
vyzvednout účinný zásah občanů, kteří se jako první dostali k havarovanému vozidlu
ještě před příjezdem jednotek PO. Prokázali notnou dávku odvahy při vyprošťování
zraněného řidiče z hořícího auta a následně při hašení požáru. Bez nich mohly být
následky nehody mnohem horší. Patří jim proto náš velký dík.
Jaroslav Luner, Jaroslav Ondráček
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Další výjezd
V měsíci září byla pohotovost našich hasičů prověřena ještě jednou. V pracovní den,
pátek 29. 9. v 8:14 byli povoláni k rodinnému domu č. 134 na technickou pomoc - zabouchnuté dítě v domě. Členové jednotky byli na místě opět jako první. Po zjištění že
dítěti nehrozí bezprostřední nebezpečí a není nutné násilné vniknutí do domu, bylo
rozhodnuto vyčkat příjezdu blížícího se HZS Blansko, který disponuje prostředky k šetrnému otevření dveří. Další, letos již třetí poplach tak posloužil naší JSDHo hlavně jako
důkaz, že vše opět zvládli na výbornou a byli na místě včas.
Jaroslav Ondráček

Sbor dobrovolných hasičů

Nejmladší adepti hasičského sportu
Jak jsme se mohli přesvědčit na Bukovinském štafetování, hasičský sport v naší obci ožil
a má nadějný potěr. V prvním ostrém vystoupení na domácích závodech sice na většinu soupeřů ještě nestačili, ale na jejich výkonu bylo znát obrovské zlepšení. Je vidět,
že instruktoři Jiří Hynšt, Miroslav Písařík, Mirka Hynštová, Pavel Buchta a Jiří Hynšt ml.
odvádějí dobrou práci.

Soustředění nejmladších hasičů
Trenéři našich nejmladších adeptů hasičského sportu uspořádali pro své svěřence ve
dnech 11. až 13. srpna na hřišti u školy třídenní soustředění. Jeho cílem bylo nejen
prohloubení dovedností v disciplínách hasičského sportu, ale také utužení kolektivu.
Nové bylo pro děti také to, že spolu strávily dvě noci pod stanem.
Vše začalo v pátek odpoledne stavěním stanů a večerním opékáním špekáčků. Po
první noci strávené ve stanu, ranní rozcvičce a snídani již následoval samotný trénink. Pilovaly se tradiční disciplíny - štafeta požárních dvojic a štafeta 4x60 metrů. Došlo také na nácvik požárního útoku s vodou. Po intenzivním tréninku dětem
vyhládlo a proto šel výborný buřtguláš připravený šéfkuchařem Kubou Pilařem na
dračku. Odpolední trénink byl zaměřen stejně jako dopolední. Samozřejmě, že po
tréninku došlo i na dětské hry a volnou zábavu. Poslední tréninkový blok absolvovaly děti v neděli dopoledne. Předcházela mu zábavná snídaně během které děti
hledaly mince zapečené v koláči.
Trenéři Miroslav Písařík, Jiří Hynšt a Jiří Hynšt ml. znovu dokázali, že to s dětmi umí.
Vedou je ke sportu, vzájemné spolupráci a překonávání překážek, což je pro ně velmi
důležité. Na víkend, který jim připravili, budou děti ještě dlouho vzpomínat. Užily si
spoustu zábavy a legrace, zážitkem bylo jistě i spaní pod stanem.
Trenérům v jejich úsilí pomáhali i rodiče Mudrovi, Třískovi a Kuba Pilař, který se
staral o vyhládlé žaludky mladých sportovců. Věřme, že soustavná obětavá péče
trenérů o náš hasičský potěr i zájem jejich rodičů přinesou časem ovoce v podobě
úspěchů v soutěžích hasičského sportu.
Jaroslav Luner

foto Jaroslav Luner
foto Jakub Pilař
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Stručná historie SDH Bukovina

čtená na „Dni Bukoviny“ před slavnostním požehnáním nového hasičského auta
Letos oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Bukovině devadesátileté výročí své existence. Kulaté výročí je dobrou příležitostí k tomu, abychom si alespoň ve stručnosti
připomenuli jeho historii.
Podnětem k založení dobrovolného sboru hasičů bylo veřejné cvičení dobrovolných
sborů ze Křtin, Březiny a Proseče, které se konalo v Bukovině v červenci 1926 právě
za účelem podnítit náladu k založení sboru i v naší obci.
Tento záměr byl naplněn 15. května 1927, kdy byla svolána ustavující schůze Sboru
dobrovolných hasičů v Bukovině. Konala se - kde jinde než v hostinci....
Jako hosté byli přítomni zástupci sboru ze Křtin a za účasti 18 členů činných a 12 příspívajících byl zvolen výbor sboru. Prvním starostou byl zvolen bratr Václav Svoboda, zámečník v Bukovině a prvním jednatelem bratr Alois Opletal, zedník. V průběhu
jednání se za členy přihlásili ještě další občané, takže nakonec sbor zakládá 23 členů
činných a 19 přispívajících.
První akcí nového sboru byl 3. července 1927 výlet na Lhotky, za pěkné účasti občanů. Z této akce byl také první příjem sboru ve výši 1945,-Kč. Občané podporovali
nový sbor nejen účastí na výšlapu, ale také zakoupením vstupenek na akce, tombolou a podobně. Sbor v tomto roce 13. listopadu pořádá i Martinské hody. První
veřejné cvičení sboru za účasti 5 okolních sborů bylo uspořádáno 27. července 1927.
První výzbrojí členů sboru bylo 20 čapek zakoupených v září 1927 za 530,-Kč. Sbor
samozřejmě toužil vlastnit i stříkačku. 5. února 1928 došlo k prvnímu jednání se zástupci firmy Hrček a spol, ale k dohodě nedošlo. Dvoukolová motorová stříkačka byla
nakonec zakoupena 11. března 1928 od firmy Hasičské závody v Čechách u Prostějova s dalším vybavením pro 20 mužů a to za celkem 37.250,-Kč. Slavnostní předání
sboru se uskutečnilo 17. června 1928.

Slavnostní požehnání nové hasičské stříkačce - 1928
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Hasičské cvičení - 1928

V prvních letech byl sbor velmi aktivní, pořádal veřejná cvičení, výlety, kulturní představení, a z těchto akcí měl i slušný finační příjem. Díky němu dokázal půjčku na stříkačku splatit již za 5 let.
Prvním zemřelým členem se stal 14. září 1928 bratr Alois Hloušek, zbrojíř sboru.
3. března 1929 byl u sboru založen samaritní odbor (dnes bychom řekli odbor zdravotnický) za účasti 8 členů. Za první rok si zapsal 20 případů poskytnutí první pomoci, a v dalších letech byl nasazen i při automobilových závodech na okruhu v Brně.
Za pět let činnosti měl na kontě již 192 zásahů. Jeho činnost zanikla v padesátých
letech.
Sbor se účastnil i života okrskového. Jeho zástupci byli ve velkém počtu zvoleni jako
okrskoví činovníci již v roce 1930 – bylo to velké uznání pro tak mladý sbor. V dalších
letech byli jeho zástupci v okrsku velmi aktivní a prosazovali zájmy sboru.
Poprvé zasahoval sbor u požáru 4. července 1930 v domě pana Antonína Sehnala. V roce 1931 bylo získáno místo pro postavení hasičského skladiště zakoupením
pozemků od pana Beránka a pana Kotulána. V roce 1932 se začalo stavět a 6.srpna
1933 bylo skladiště slavnostně otevřeno.
V průběhu 30 let dolehly nepříznivě důsledky hospodářské krize i na hasičský sbor.
Výtěžky z akcí byly velmi nízké a sbor měl velké potíže s financováním své činnosti.
Přesto bylo v předválečném období mnoho cvičení věnováno hlavně nácviku činnosti jednotek a ochraně civilního obyvatelstva při náletech.
Z dob II. světové války se mnoho zpráv o činnosti sboru nedochovalo. Po válce se
znovu obnovila bohatá spolková činnost, pořádaly se plesy a hody. V roce 1948 skládali všichni členové sboru slavnostní hasičský slib.
V roce 1950 se sbor začíná zabývat myšlenkou pořízení požárního vozidla. Tato myšlenka došla naplnění až po dlouhých 24 letech, v roce 1974 zakoupením vozidla Aero
A150 z podniku Adast Adamov. Mezitím si sbor prošel velkou krizí v 60tých letech,

Stavba nové hasičské nádrže - dokončena v roce 1970 - nedatováno

13

Zpravodaj obce Bukovina 4 /2017

Zpravodaj obce Bukovina 4 /2017

kdy jeho činnost velmi upadala. Za zmínku stojí výstavba v současné době již zrušené požární nádrže, která začala v roce 1966 a dokončena byla v roce 1970.
Na začátku 70 let sbor hýřil aktivitou a jeho činnost byla opět na vzestupu. Vše vyvrcholilo v roce 1977 pořádáním oslav 50 let sboru.
V roce 1981 bylo pořízeno vozidlo Tatra 805. Na konci 80 let však činnost sboru opět
upadá.
S příchodem 90 let došlo k velkým společenským změnám, dotýkajících se i Sborů
požární ochrany. Z požárníků se opět stali hasiči a z předsedů starostové. Tyto změny
měly za následek také konec centrálního přidělování prostředků. Došlo k rozdělení
hasičů na dobrovolné (SDH), kteří dělají kulturu a osvětu a na všechno si musí prostředky sehnat sami a na jiné dobrovolné (JSDHO), kteří jezdí hasit a zasahovat a
jejich financování přebírají obce...
Přes počáteční stagnaci sbor přestál všechny změny a v roce 2004 přijel do obce
další hasičský vůz – Avia A21.
Všechna dosavadní vozidla byly jen ojetiny, upravované do podoby hasičských vozů
a udržované v provozuschopném stavu pouze svépomocí na nesčetných brigádách.
Prvním zcela novým hasičským vozem se stal až Ford Tranzit v roce 2017.
Po celou dobu své existence se sbor se střídavými úspěchy snaží vychovávat mladou
generaci jako svoje nástupce. Někdy se dařilo více, jindy mladí hasiči v našem sboru
nebyli. Proto jsme rádi že dnes je v naší obci další nastupující mladá generace hasičů
a zatím se má čile k světu. Snad tyto děti budou jednou pokračovat v dobrovolné
a nezištné práci pro druhé, a historie tohoto sboru se bude psát ještě další dlouhá
desetiletí. Přejme si, ať je i nadále naplňováno prastaré hasičské heslo „Bohu ke cti,
vlasti k ochraně, bližnímu ku pomoci.“
Jaroslav Ondráček
(použité fotografie z archivu Obecního úřadu

Ohlédnutí za kulturními a společenskými událostmi

Pavel Žalman Lohonka v Bukovině
Náhoda tomu chtěla a v Bukovině na „Soptíku“ v pátek 28. 7. po 21. hodině se objevila
po koncertu v Sivicích legenda české folkové scény Pavel Žalman Lohonka, se zpěvačkou Michaelou Hálkovou.
Toto milé překvapení způsobila Eva Dekanová, která Žalmanovi nabídla návštěvu Bukoviny. ON ji přijal! Do poslední chvíle se s napětím čekalo, jestli se objeví a světe div
se, Žalman navštívil náš páteční „babinec“. V 71 letech, při ne zrovna ideálním větrném
a chladnějším počasí, s námi poseděl a velmi přátelsky popovídal. Našim tajným přáním je, aby toto setkání nebylo poslední a možná někde ve hvězdách se najde jedna
šťastná, která nám do Bukoviny přiloudí skupiny ne jen půl, ale zrovna celou a potěší
srdíčka nás všech.
Moc by se nám líbil třeba koncert ve křtinském kostele, tak
kdyby se v příštím roce, kdy
Žalman oslaví 50 let na hudební
scéně, objevila skulinka v jejich
nabitém programu, budeme
moc rádi a s organizací rádi pomůžeme.
Od roku 1969 do roku 1985 působil v jihočeské folkové skupině
Minnesengři, dále spolupracoval se skupinou Nezmaři a také
s pardubickou skupinou Stopa
(spojení pardubických tramských osad).
V současné době působí ve své
vlastní skupině Žalman & spol.
ve složení: Pavel Lohonka, Petr
Novotný, Michaela Hálková a Petr
Havrda.
Přejeme jim mnoho dalších srdečných setkání a úspěchů v jejich působení.

Z oslav 50. výročí sboru - 1977
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Ukázka pořárního útoku v podání mladých hasičů - 2010

Ivana Pařízková
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Za divadlem do Hlíny
V neděli 30. 7. uspořádal Obecní úřad již třetí rok po sobě zájezd do přírodního divadla
v obci Hlína u Ivančic, kde pořádá svá představení místní Divadelní spolek při Sboru
dobrovolných hasičů. Tento spolek s dlouholetou tradicí si vydobyl velké renomé a
jeho každoroční letní představení bývají hojně navštěvovaná. Letos místní soubor nastudoval hru na motivy pohádky Jana Drdy Dařbuján a Pandrhola.
Mezi občany naší obce byl o zájezd tak velký zájem, že počet přihlášených vysoko překročil kapacitu autobusu. Přestože vypomohlo vozidlo dobrovolných hasičů, museli se
další zájemci dopravit na představení po vlastní ose. Diváci z naší obce ovšem tvořili
jen zlomek z celkového počtu návštěvníků přírodního divadla.

Zpravodaj obce Bukovina 4 /2017

Tvůrci tohoto představení si opět nasadili laťku hodně vysoko. Každý, kdo viděl půvabný stejnojmenný film z roku 1959 byl jistě zvědav, jak se s tímto tématem divadelníci
vypořádají. Kdo pochyboval o tom, že známou pohádku nejde ještě vylepšit a neotřele
podat byl vyveden z omylu. Představení bylo přeplněno režijními nápady, vtipnými
dialogy a výbornými scénami od začátku do konce. Třešničkou na pomyslném dortu
byly scény, kdy potokem na Kocandě teklo pivo a na okolních stromech visely jitrnice
dodané místním řezníkem. Když k tomu připočteme nadhled, nečekané rekvizity, velmi
dobré herecké výkony, pěkné melodické písničky, scénu v příjemném letním prostředí
a atmosféru, kterou vytvořili nadšení diváci, vyjde nám představení, které bylo opět
mimořádným kulturním zážitkem pro malé i velké návštěvníky přírodního amfiteátru.
Po představení ještě mohli zájemci vyšplhat na Rozhlednu Vladimíra Menšíka. Je vysoká zhruba 22 metrů a z její plošiny je možné se pokochat pohledem třeba na Pavlovské
vrchy nebo na chladící věže jaderné elektrárny Dukovany.
Za den plný zážitků se sluší poděkovat paní Ivaně Pařízkové i všem ostatním, kteří se na
organizaci pohodového výletu podíleli.
text a foto Jaroslav Luner

16

17

Zpravodaj obce Bukovina 4 /2017

Zpravodaj obce Bukovina 4 /2017

Letní taneční zábava
se skupinou Arcus

Sobotní vlahá letní noc 5. srpna patřila v Bukovině
skupině Arcus. Také letos zahrála na hřišti u školy svůj
repertoár plný známých hitů pro zhruba 150 návštěvníků akce. Muzikanti i zpěváci byli skvělí, občerstvení
„U Soptíka“ zásobovalo návštěvníky nápoji všeho druhu a uzeniny z udírny přišly také k duhu. Počasí rovněž
vyšlo a tak dobrá nálada na tanečním „parketu“ i u
stolů vydržela až do pozdních nočních hodin.

text a foto Jaroslav Luner

18

Den Bukoviny a 90. výročí založení SDH v Bukovině

Letošní den Bukoviny se letos konal již 9. září. Jeho
dopolední část byla ve znamení 90. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Bukovině. Moderoval
ji Pavel Tamal a začala tradiční mší svatou u sochy
svatého Václava, kterou sloužili R. D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný OPraem - pověřený duchovní službou uniformovaných služeb ZS v rámci brněnské
diecéze, společně s novým křtinským farářem otcem Janem Krbcem. Letošní mše byla oživena hrou
na varhany a zpěvem Markéty Marečkové za pomoci členů její rodiny. Po skončení mše moderátor
Pavel Tamal v krátkosti připomenul devadesátiletou
historii hasičského sboru v Bukovině a starosta Pavel Blažík představil nové hasičské auto. Následoval
slavnostní okamžik, kdy otec Novotný tomuto novému autu slavnostně požehnal.
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Slavnostní dopoledne bylo zakončeno předáním vyznamenání zasloužilým členům
hasičského sboru. Tomuto aktu asistovali tito vzácní hosté: Náměstek starosty OSH
Blansko Pavol Herda, člen výkonného výboru OSH Blansko Milan Hubený a okrskový
starosta Petr Matuška. Oceněni byli tito hasiči:
Čestné uznání sboru dobrovolných hasičů: Martin
Garaj, Libor Zelinka, Jiřina
Tajovská, Jakub Boháček,
Tomáš Pokorný, Ludmila
Schieldová.
Stužka k medaili za věrnost - 50 leté členství: Antonín Sehnal.
Stužka k medaili za věrnost - 30 leté členství: Ladislav Kotulan ml., Luděk
Fiala, Evžen Tříska.
Igor Hlaváč přebírá z rukou starosty SDH Aleše Pokorného medaili se stužkou
Stužka k medaili za věr- za věrnost-10 leté členství. Přihlíží náměstek starosty OSH Blansko Pavol Herda.
nost - 20 leté členství:
Aleš Tříska, Libor Zelinka,
Zdeněk Opletal, Zuzana
Fialová, Michal Malík.
Medaile se stužkou za
věrnost - 20 leté členství:,
Vladimír Husár.
Medaile se stužkou za
věrnost - 10 leté členství: Stanislav Pařil, Aleš
Pokorný, Tomáš Novák,
popředí zleva: otec Jan Krbec, otec Pavel Rostislav Novotný, Pavol Herda
Martin Ondráček, Kateři- Va Milan
Hubený při prohlídce hasičské zbrojnice.
na Ondráčková, Miroslava
Hynštová, Jiří Hynšt ml., Igor Hlaváč, Pavel Buchta, Jakub Boháček.
Medaile za zásluhy: Bořivoj Fiala, Evžen Tříska.
Čestné uznání Krajské správy hasičů: Michal Jedlička, Jaroslav Ondráček, Miroslav Písařík.
Po krátkém závěrečném projevu náměstka starosty OSH Blansko Pavola Herdy si mohli
občané prohlédnout nově opravený interiér hasičské zbrojnice. Letos zde byla provedena nová elektroinstalace, nová podlaha a interiér byl stylově vymalován v barvách
Bukoviny. K vidění byly i staré hasičské kroniky a jiné písemnosti, i ukázky historické
hasičské výzbroje.
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Odpolední program se již odehrával na hřišti za školou. Zahájen byl pěkným vystoupením žáků ZŠ Bukovina pod vedením paní učitelek Petry Hánlové, Jany Havelkové a
Sylvie Kocmanové.

O příjemné oživení programu se i letos postaraly mladé mažoretky Hvězdičky z Rosic.
Za doprovodu svižné hudby zacvičily hned několik ukázek vystoupení. Potěšili také nejmladší bukovinští hasiči, kteří předvedli velmi dobrý výkon v ukázkách štafety požárních dvojic i štafety 4x60 metrů. Nakonec předvedli ještě zásah u ohně pomocí ruční
pumpy. Ukázku požárního zásahu měli diváci možnost vidět i v podání dospělých hasičů a zásahových vozů z Adamova a Habrůvky. Kromě těchto vozů byly k vidění i vozy
SDH Křtiny, SDH Olomučany, SDH Březina a SDH Rudice.
Malí i velcí návštěvníci si mohli také vyzkoušet střelbu ze vzduchovky. Nejlepší střelci
z řad dětí dostali upomínkové ceny. Děti také hojně využívaly možnost malování na
obličej. Zřejmě nejatraktivnějším bodem programu bylo vystoupení siláka Franty z Jedovnic. Jako by z oka vypadl svému slavnému předchůdci a vzoru Frantovi Kocourkovi,
na jehož silácké kousky se stále vzpomíná. Jeho nástupce si s ním však v ničem nezadal
a předvedl několik skvělých čísel: ohýbal kulatinu v zubech, plochý železný profil ohnul
zase do tvaru jakéhosi ptáka, lehnul si na desku s hřeby a s kovadlinou na prsou, do
které jeho asistent bušil těžkým kladivem, a pak vleže na hřebech nesl zátěž cca 240
kg živé váhy dvou nejztepilejších borců z řad obecenstva. Zlatým hřebem jeho programu pak bylo tažení hasičského auta na laně v zubech. Samozřejmě sklidil zasloužený
aplaus. Divácky vděčným bodem programu byla také ukázka práce policejních psovodů. Poslušnost i zneškodnění prchajícího pachatele zvládli psi a jejich cvičitelé na
výbornou. Psi se nenechali vyvézt z míry ani hárající fenou v publiku. Závěr vydařeného
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dne patřil hudebním produkcím: Kapela Čtyři voči zahrála
a její zpěváci zazpívali známé
trampské pecky, výborná byla
i bluegrasová kapela Cvykr.
Finále pak patřilo Bigbeat
Sound Bandu Brno. Muzikanti
rozehřívali v chladném podvečeru publikum skladbami pro
pamětníky z repertoáru Jiřího
Šelingra, Katapultu, Olympic...
Na stáncích si návštěvníci
mohli koupit skvělé farmářské sýry, tradiční dřevěné kuchyňské potřeby i hračky, med, medovinu, svíčky z včelího vosku a ručně vyrobená mýdla. Také si mohli za symbolickou cenu koupit a
zachránit tím některou z knih, které byly vyřazeny
ze školní knihovny. Pro žaludky návštěvníků bylo
připraveno skvělé grilované maso díky vzorné
péči příslušníků rodin Herzogů, Ducháčků a Hynštů. Neméně skvělé uzené výrobky zase s láskou douzovala osvědčená dvojice Kuba Pilař a
Martin Schield. Zapít chutnou krmi bylo možno
v občerstvení „U Soptíka“, kde bravurně zvládali
obsluhu Mirka Hynštová se svým přítelem a Katka
Ondráčková.
Tak zase za rok...

Z produkce mažoretek „Hvězdičky z Rosic.

Z ukázkové štafety nejmladších bukovských
hasičů, dole ukázka hašení požáru pomocí
ruční pumpy.

Požární zásah v provedení hasičů z Habrůvky.

Vítězové soutěže ve střelbě ze vzduchovky. Zleva Karel
Pokorný, Marián Kubica, Martin Pokorný a Aneta Lunerová.

Střelba za vzduchovek pod dohledem pánů Tomáše
Pokorného a Ladislava Kotulana.

Oblíbené malování
na obličej.

Silák Franta z Jedovnic dokáže mnohé z repertoáru svého
slavného vzoru Franty Kocourka.
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Ukázka práce policejních psovodů.

Zásahové vozidlo, které vyrobil Jiří Hynšt má u dětí úspěch.

Odpolední pohoda.

Dobrá nálada u pivního moku.

Jakub Pilař a Martin Schield s láskou opečovávali uzeniny.

Se stejnou láskou se starali o maso pánové Herzog a Ducháček.

Country kapela Čtyři voči.

Bluegrasová kapela Cvykr.

Výdej jídla obstaraly paní Herzogová a paní Ducháčková.

Obsluha občerstvení „U Soptíka“- Mirka Hynštová
s přítelem a Katka Ondráčková

Bigbeat Sound Band roztančil publikum.

Celý den vše klapalo a tak si hlavní organizátor Aleš Pokorný
oddechl a mohl si v pohodě zatancovat s Katkou Ondráčkovou.

text a foto Jaroslav Luner
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Podzimní drakiáda
V neděli 15. 10. ožila louka pod hájovnou dětským křikem
a na modré obloze se objevily barevné skvrny způsobené
poletujícími draky různých tvarů i velikostí. Výjimečně teplý a slunečný den přilákal slušné množství malých i velkých
pouštěčů draků. Foukal sice jen velmi slabý vítr, ale přesto se podařilo většinu draků pomocí stoupavých proudů
dostat do vzduchu. Těžko říct, jestli z toho měly děti větší
radost nebo dospělí. Aby té radosti neměly děti málo, bylo
pro ně ještě přichystáno sladké občerstvění.

Vítání občánků
V Zasedací místnosti Obecního
úřadu proběhla dne 17. 9. milá
událost. Starosta pan Pavel
Blažík se zastupitelkou a předsedkyní sboru pro občanské
záležitosti Ivanou Pařízkovou
zde jménem obce Bukovina
přivítali do života tři nové občánky. Lilien Ondrášková, Anita
Adamová a Štěpán Crhonek se
svými rodiči, rodinnými příslušníky a přáteli si poslechli hru na
hudební nástroje a zpěv dětí
ze základní školy pod vedením
paní ředitelky Mgr. Havelkové.
Následoval krátký proslov starosty, předání dárků a tradiční
fotografování u kolíbky.

Novým občánkům přejeme hodně
radostí a zdraví, jejich rodičům pak
spokojenost a trpělivost při jejich výchově.
text a foto Jaroslav Luner
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text a foto Jaroslav Luner

27

Zpravodaj obce Bukovina 4 /2017

Zpravodaj obce Bukovina 4 /2017

Znáte okolí Bukoviny?

Zaniklá středověká osada Bystřec
V dnešním putování po okolí naší vesnice se opět
vydáme do nádherného Rakoveckého údolí. Ve 14.
století byste zde našli několik středověkých vesnic, dnes již zaniklých. Lokalizace místa, kde dříve
stály vesnice Budkovany, Vilémov nebo Sokolí je
dnes již velmi obtížná. Místa některých bývalých
stavení odhalíte až po podrobném zkoumání v podobě mírných terénních nerovností. Poněkud jiná
je situace v místě bývalé středověké vesnice Bystřec, vzdálené od naší vesnice asi 6 km.
Archeologický ústav Moravského zemského muzea v Brně zde prováděl v letech 1975
až 2004 rozsáhlý průzkum, díky kterému máme mimo jiné úplnou představu o rozložení všech staveb i pozemků k nim náležejícím. Pěkné plánky a vysvětlivky na naučných
tabulích zde návštěvníkovi umožňují přesně lokalizovat jednotlivá stavení. Navíc jsou
zde pro názornost zrekonstruovány základy dvou domů a studna.

Bystřec byl s největší pravděpodobností založen v polovině 13. století, podobně jako
další blízké zaniklé vesnice. Tehdy totiž probíhala rozsáhlá kolonizace málo zalidněné
Moravy. Po nížinách přišla na řadu i méně úrodná půda ve vyšších polohách a kolonisté
začali proudit i na Drahanskou vrchovinu.
Tato kolonizace byla přímým důsledkem tehdejšího rychlého rozvoje zemědělství.
Ten byl z velké části zapříčiněn změnou klimatu v období mezi 9. a 13. stoletím, kdy
28

se v Evropě výrazně oteplilo. Zvětšila se tím plocha, kde bylo možno zemědělsky
hospodařit a k tomu se přidal i technický pokrok. Vylepšený pluh, brány, zvýšení síly
tažných zvířat chomouty a jhy, trojpolní hospodaření - to vše přispělo k intenzivnějšímu
29
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zpracování půdy a tím i vyšším výnosům. Lidé získali dostatek jídla a zásob. To mělo
za následek prudké zvýšení počtu obyvatel téměř ve všech zemích Evropy. Rozvíjela
se města, rostla výroba zboží. Odhaduje se, že na popud naší šlechty a klášterů přišlo
na Moravu v druhé polovině 13. století přibližně 25 tisíc převážně rakouských a bavorských kolonistů, kteří založili skoro 200 obcí a snad až 30 měst a městeček.
V holštejnském panství byl iniciátorem kolonizace jeho majitel Hartman z Čeblovic.
Nově vznikající osady dostávaly jména podle zakladatele neboli lokátora. Lokátor byl
člověk najatý majitelem panství, v našem případě Hartmanem z Čeblovic, který vytipoval lokalitu pro nové osídlení. Následně musel příslibem nové půdy a dalších výhod
přesvědčit několik rodin, aby se s ním vydaly na cestu k novému domovu. Noví osadníci
pak vyklučili les a lokátor jim rozdělil půdu. Lokátor musel také své lidi živit, a to až do
doby než je uživila nově nabytá půda.
Pokud se osídlení zdařilo, užíval si lokátor velkých výhod. Stal se dědičným rychtářem,
měl právo výčepu a především byl zodpovědný za výběr daní. Někde si také směl ponechat vše, co přesáhlo předepsaný úrok či každý šestý až desátý lán. Pokud ovšem svým
závazkům nedostál a ve stanovené lhůtě ves nezaložil, platil velké částky jako náhradu.
Velkých výhod se dostalo také novým osadníkům. V době, kdy poddaní platili četné
daně, odváděli desátky a měli minimální práva, získali novousedlíci zdarma půdu, a na
smluvní dobu byli osvobozeni
od placení všech dávek a daní.
Pro vrchnost byla kolonizace investicí do budoucna. Po uplynutí většinou desetileté ochranné
doby měla zajištěn slušný zdroj
příjmů z daní a poplatků nových
usedlíků.
V písemných pramenech je Bystřec poprvé zmiňován v roce
1349 pod německým názvem
Merhlinschlag. To proto, že
v době kolonizace byly nově
zakládané vesnice pojmenovávány po svých zakladatelích
- lokátorech. Okolní vesnice
založené v tomto období se
jmenovaly například Gottfriedschlag (dnes Kotvrdovice),
Wilhelmschlag (dnes Vilémovice) a Ulrichschlag (blízké zaniklé Budkovany). Názvy Bystricz
Mapka Bystřece a jeho plužin podle E. Černého
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či Bystrzecz se objevují až v zápisech z roku 1371 a v pozdějších zmínkách. Toto pojmenování pochází zřejmě od slova bystřina a značí, že osadou protékal potok.
Vedle hospodářských usedlostí s parcelami byly ve vesnici domy, které sloužily tak
zvaně všem: kovárna, obilnice, rychta a další. V průběhu dalších let docházelo k majetkové diferenciaci. Napovídají tomu různě velké domy, jejich slučování a také materiály, z kterých byly stavěny.
Během průzkumu Archeologického ústavu MZM bylo zjištěno, že vykácení lesů na
okolních kopcích způsobilo katastrofu: Po silném dešti se z holých kopců přeměněných v pole, valila voda s hlínou a pískem a zřejmě opakovaně vyplavila část vesnice.
Svědčí o tom nález dvou opuštěných domů pod jazyky naplavenin. V důsledku záplav
byly některé domy znovu postaveny na bezpečnějších místech, byla také vybudována
protipovodňová hráz. Škoda že se tato, v té době zřejmě ojedinělá stavba nedochovala.
Dnes je v terénu trochu patrné jen její západní rameno.
Vesnice zanikla vypálením a velmi pravděpodobně i vyvražděním jejich obyvatel. Badatelé soudili, že se tak stalo v polovině 15. století během husitských válek. Ludvík Belcredi,
který vedl dlouholetý výzkum této lokality je přesvědčen, že osada zanikla v roce 1401,
během válek o moc mezi markrabaty Prokopem a Joštem. Do těchto válek se zapojil
i vlastník Bystřecké osady Vok IV. z Holštejna, který se dostal do konfliktu se svým

dlouholetým rivalem a nepřítelem Heraltem Puškou z Kunštátu. Vypálení vesnice
Bystřec a vyvraždění jejich obyvatel bylo odvetou za škody, které způsobil Puškovi
Vok z Holštejna.
Ve středověku se stávalo, že spory pánů či války postihovaly prosté vesničany. Během
nájezdu nepřítele přicházeli o svůj majetek i střechu nad hlavou. Nestávalo se však,
31
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Û
„Studna pokladů“ a základy největšího vesnického stavení.
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že by loupeživé vojsko obyvatele úplně vyhladilo. Proč se osada Bystřec stala tak
krutou výjimkou, nevíme.
Obrovská tragédie osadníků z Bystřece nakonec přinesla alespoň žeň novodobým badatelům. Našli zde nepřeberný počet předmětů domácí potřeby i zemědělských nástrojů, tak jak byly v domech uloženy a ve spěchu opuštěny. Největší poklady našli
vědci ve studni. Vesničané sem pravděpodobně naházeli tehdy velmi cenné kovové
předměty aby o ně během nájezdu nepřišli. Zřejmě doufali, že si je budou moci později
vyzvednout.
Jak je uvedeno výše, dnes můžete na území zaniklé osady vidět již zmíněnou studnu
a vedle ní základy pětidílného domu. Tento dům patřil k největším v osadě a v jedné
z jeho místností se našlo velké množství spáleného obilí. Z toho se dá soudit, že k
přepadení došlo v době žní, protože obilí nebylo ještě uskladněno na zimu. Asi 200
metrů odtud si zase můžete prohlédnout základy menšího - trojdílného domu. Ten
jako jediný z celé vesnice přežil požár a byl ještě nějaký čas po zničení zbytku vesnice
obýván. Je možné, že některý z obyvatel vesnice nájezd Pušky z Kunštátu přežil, snad
v lesním úkrytu, a po návratu se v tomto domě usadil a přenesl sem také kovářskou
výheň. Po čase byl ale určitě nucen přesídlit do jiné osady, protože osada Bystřec
nebyla již nikdy obnovena.
text a foto Jaroslav Luner,
Základy domu,
který jako jediný přežil vypálení vesnice.

použity obrázky od L. Belcrediho a E. Černého
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Krysař

Snad každý zná pověst o krysaři, který očistil dolnosaské
město Hameln od krys. Když mu nebyla vyplacena slíbená
odměna, pomstil se občanům města tak, že hrou na svou
kouzelnou píšťalu odvedl jejich děti.
Méně známá už je souvislost této pověsti s naším krajem.
Podle některých badatelů je totiž postava krysaře odrazem
středověkého lokátora. Vycházejí z faktu, že 26. března
1284 odešlo z Hamelnu 130 mladých lidí na Moravu, aby
tu kolonizovali území pod správou olomouckého biskupa
Bruna. Lokátor sice neodváděl malé děti ale mladé lidi,
přesto je podobnost s krysařem nápadná. Teorie, že právě tito lidé založili dnes již zaniklou osadu Hamlíkov v katastru obce Podomí je zřejmě opodstatněná. Podobnost
slov Hamlíkov a Hameln je příliš veliká. Je tu ještě jedna
podobnost: Lokátor se údajně jmenoval Body a podle něj
zřejmě získala jméno vesnice Boden, později jmenovaná
Boda a dnes Podomí.
Podle archeologických nálezů ale byla obec Hamlíkov příliš malá na to, aby pojala 130
lidí. Je však docela dobře možné, že mladí lidé mohli být rozmístěni i do jiných okolních
vesnic založených německými kolonizátory.
Středověká „krysařova“ obec Hamlíkov zanikla, a to hned dvakrát. Poprvé ji zřejmě
zničilo řádění v dobách husitských válek. Byla znovu obnovena, ale noví obyvatelé byli
podle dochovaných záznamů Češi. Vesnice znovu osiřela již na konci 16. století. Příčinou zániku byl pravděpodobně mor.
Jaroslav Luner

Skutečně jen pověst?

Mapky podle Ervína Černého: Vlevo lokace
vesnice, vpravo lokace jednotlivých stavení

Pozvánky na kulturní a společenské akce

VÍTÁNÍ
NOVÉHO ROKU

Obec Bukovina
si Vás dovoluje
pozvat na

NEDĚLE 31. 12.
První adventní neděli 3. prosince 2017
v 16:00 hodin na návsi u sv. Václava

PŘED PŮLNOCÍ
NA SPODNÍM DĚTSKÉM HŘIŠTI

Vystoupí děti ze ZŠ
Společně si zazpíváme koledy a navodíme si vánoční atmosféru
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno
Kdo chce, může donést své pečivo a jiné dobroty k ochutnání

SDH Bukovina společně s obcí Bukovina
Vás zvou na

c

Spolecenský ples
3. 3. 2018

Kulturní dům Bukovinka
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Obecní úřad
Obec Bukovina
Bukovina 31, 679 05 Křtiny, IČ: 00532096
Úřední hodiny:
pondělí, středa - 17:00 - 19:00 hod
Kontaktní údaje:
Tel.: 516 439 253
Starosta: Pavel Blažík - 724 187 392, starosta@obecbukovina.cz
Místostarosta: Petr Malík - 725 818 070
Účetní: Marie Kolářová - 724 186 379, obecbukovina@seznam.cz
www.obecbukovina.cz

Chcete dostávat informace o dění v obci
jako první?
Pokud ano, využijte této bezplatné služby. Zaregistrujte se na stránkách www.obecbukovina.cz
a už to bude fungovat. Pokud máte chytrý mobil,
využijte aplikaci pro AndroId nebo iOS se stejným názvem MOBILNÍ ROZHLAS. Jak to funguje? Běžné informace = mail, důležitější = SMS,
s možností interaktivní reakce = namluvená
zpráva. V mobilní aplikaci to máte v jednom.
Na stránkách obce i ve Zpravodaji jsou zveřejňovány fotografie z akcí, které se udály v naší
obci. Pokud na některých poznáváte sebe,
nebo svoje děti a nesouhlasíte, aby tyto fotografie byly zveřejňovány, napište nám prosím
na e-mail starosty (viz výše).
Ze stránek budou neprodleně vymazány. Naopak, pokud máte z těchto akcí pěkné fotografie a chcete, aby byly zveřejněny, můžete
nám je zaslat na stejný e-mail. Rádi vaše fota,
dojmy a připomínky zveřejníme. Rovněž uvítáme jakékoliv podněty a návrhy ke zlepšování chodu naší obce.
Zpravodaj obce Bukovina - neprodejný občasný informační bulletin pro občany, vydávaný
Obecním úřadem v Bukovině. Zaslané příspěvky a fotografie nevracíme
a v případě uveřejnění nehonorujeme.

listopad 2017
do tisku připravil Jaroslav Luner
fotografie na obálce Martin Hečko a Jaroslav Luner

