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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první vydání Zpravodaje obce Bukovina v roce 2020. Máme
za sebou zvláštní roční období, které bych nazval zima-nezima. Období, ve kterém
napadlo velmi málo sněhu a teplota klesla pouze občas pár stupňů pod bod mrazu. Nikdo z nás však netušil, že následovat bude ještě mnohem zvláštnější období,
ve kterém vstoupíme do války s neviditelným nepřítelem – virem Covid-19. Přesně pět
dnů po konání velmi vydařeného plesu 7. března, který pořádali společně obec a SDH,
tj. 12. března 2020 vyhlásila Vláda ČR na 30 dnů nouzový stav. Měli jsme štěstí, protože
následující sobotu už bychom ples uspořádat nemohli. A taky proto, že nikdo z návštěvníků plesu tehdy neměl virus těle. V rámci krizových opatření se postupně zavíraly školy,
kulturní zařízení, obchody, omezil se volný pohyb osob a všichni od té doby smíme ven
jen s ochranou obličeje. Pro většinu lidí je tato nová situace velkou zatěžkávací zkouškou. Pandemie zásadně omezila naše svobody a přináší velký nápor na naši psychiku.
Snažme se nepodléhat pesimismu a nacházet i to pozitivní, co nám současná situace
přináší. Zvolnilo se tempo našeho života. Zjistili jsme, že hon za penězi a jejich utrácením dovedeme nahradit trávením času se svými nejbližšími ve svém bytě, domě nebo
v blízké přírodě. Nakonec jsme si zvykli, že při opouštění domova k obvyklému pravidlu KMB (Klíče, Mobil, Brýle) přibylo ještě písmeno R – rouška. O koronaviru slyšíme
od rána do večera ve všech mediích a pravděpodobně ještě hodně dlouho uslyšíme.
Proto bych toto téma opustil poděkováním Vám všem, obyvatelům naší obce za to,
že poctivě dodržujete všechna krizová opatření a tím přispíváte, každý svým dílem,
k zabránění šíření pandemie. A také upřímně děkuji Vám všem, kteří se aktivně podílíte
na pomoci potřebným lidem ve svém okolí. Rovněž děkuji švadlenkám, které pravidelně dodávají na obecní úřad ušité roušky pro ostatní obyvatele obce.
Výdej dezinfekce občanům.

První měsíce letošního roku jsme využili k přípravě dalších projektů k rozvoji obce.
Ve fázi žádosti o stavební povolení je projekt na výstavbu školního a workoutového
hřiště s rozpočtem 4,6 mil. Kč. V rámci dotačního programu MMR pro rozvoj venkova
jsme na tento projekt požádali o dotaci ve výši 70%.

Ze školní interaktivní zahrady.

Foto Jaroslav Luner
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Minulý Zpravodaj byl z velké části věnovaný dokončení a slavnostnímu otevření přístavby základní školy. Po podání žádosti o proplacení dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj začala velmi podrobná kontrola všeho, co se stavbou a vybavením školy souviselo.
Museli jsme naskenovat a odeslat kontrolním orgánům stovky stran účetních dokladů,
sestav, fotografií, textů smluv, různých prohlášení apod. Toto více než tří měsíce trvající
náročné období pro mne, a zvláště pro naši účetní paní Marii Kolářovou skončilo dne
17.4.2020, kdy na obecní účet v ČNB přišla dotace ve výši 11.791.691,37 Kč. Na veřejném zasedání konaném dne 31.10.2018 jsem občanům Bukoviny slíbil, že udělám vše,
co bude v mých silách, aby byl projekt Přístavby dvou odborných učeben základní školy
úspěšně zrealizován. O 18 měsíců později mohu s velkou osobní úlevou konstatovat,
že vyplacením dotace na účet obce jsem tento slib dodržel.

Projekt školního a workoutového hřiště.
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Dále máme podány žádosti o dotace na výměnu oken v ZŠ, na rekonstrukci výdejny obědů
ZŠ, na rekonstrukci autobusové zastávky před OÚ, na výměnu vrat u hasičské zbrojnice,
na podporu obchodu a na podporu organizace Dne Bukoviny. V těchto dnech se dokončuje žádost o dotaci na vrty a vodojem. Ve stadiu vyjádření dotčených orgánů je projekt
výstavby chodníku od obchodu ke škole. V prvním kole jsme obdrželi podněty zejména
od Policie ČR a v současné době projekt upravujeme tak, aby vyhověl všem požadavkům.
V březnu byla v lokalitě Na žlebu u čp. 174 a čp. 60 postavena závora, která zamezila
průjezd vozidel přes soukromé pozemky 428/55, 437, 436/2, 436/1, 435 a 434. Tímto opatřením se zlepšilo životní prostředí obyvatel bydlících v nejbližším okolí a omezilo se ničení místních komunikací těžkou zemědělskou technikou a nákladními auty.
V dubnu byly zakoupeny nové odpadkové koše včetně nástavců na igelitové sáčky na psí
exkrementy, které budou v nejbližší době rozmístěny na místní komunikace v obci. Ve
stejném měsíci byl vyměněn písek ve všech třech pískovištích naší obce. Pískoviště na
spodním dětském hřišti bylo navíc opatřeno zakrývací plachtou.
V prosinci 2019 byly před OÚ umístěny dvě nádoby na tříděný odpad. Jedna na jedlé oleje, druhá na ukládání kovů a hliníkových obalů. Z toho jak občané obce prozatím tyto nádoby využívají lze udělat dva závěry. Množství uskladněných jedlých olejů
je velmi malé. Otázkou tedy je, kde končí většina odpadního jedlého oleje z domácností naší obce. Znovu tedy apeluji na všechny z vás, kteří dosud jedlý olej vypouštíte
do jímek, septiků nebo čističek, abyste začali tento druh odpadu ukládat do plastových
obalů, které potom můžete uložit do nádoby u OÚ nebo na OÚ zavolat a my si olej
u Vás vyzvedneme. Možnosti ukládat hliníkové obaly do nádoby na OÚ se využívá určitě
ve větším rozsahu než tomu je u jedlých olejů. Bohužel i se zde projevuje stejný problém jako u tříděných plastů a papíru a tím je uložení tříděných odpadů tak, aby po
Nová závora Na žlebu (foto Jaroslav Luner).

Pískoviště na dolním dětském hřišti přikryté novou plachtou (foto Jaroslav Luner).

uložení ve sběrné nádobě zabíraly co nejmenší objem. Každodenně sleduji, jak v kontejnerech končí nerozložené krabice, nesešlápnuté PET láhve a nyní i neslisované hliníkové obaly a hlavně plechovky. Všichni si musíme uvědomit, že obec musí náklady na
dopravu jakéhokoliv odpadu uhradit. Pokud tedy nebudeme ukládat odpady tak, aby
zabíraly co nejmenší objem, budeme neustále platit, respektive plýtvat našimi penězi
za převoz obyčejného vzduchu. Zvykejme si všichni, že nakládání se všemi druhy odNádoby na tříděný odpad u Obecního úřadu.

Foto Jaroslav Luner
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Takto někteří lidé "třídí"odpad.

Foto Luboš Janda
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padů je velký společenský problém a bude
více a více zatěžovat naše rodinné a obecní
rozpočty. Čím dříve si osvojíme správné návyky na třídění a ukládání odpadu, tím více
v budoucnu ušetříme.

1. 3. proběhla v Zasedací místnosti Obecního úřadu opět milá událost. Starosta Luboš
Janda společně s předsedkyní kulturního výboru Ivanou Pařízkovou a členkou kulturního
výboru Helenou Hynštovou zde jménem obce Bukovina přivítali do života tři nové občánky Bukoviny. Naši noví občánci Štěpán Lazar, Veronika Žáčková a Šimon Pekar si společně
se svými rodiči, rodinnými příslušníky a přáteli poslechla hru na flétničku a zpěv dětí
ze základní školy pod vedením paní ředitelky Mgr.
Jany Havelkové. Následoval krátký proslov starosty,
předání dárků a tradiční
fotografování u kolébky.
Novým občánkům přejeme hodně radosti a zdraví,
jejich rodičům pak radost
ze svých dětí a trpělivost
při jejich výchově.

S přicházejícím vegetačním obdobím se začíná vše zelenat, začínají postupně rozkvétat stromy, a hlavně zase poroste tráva, kterou je potřeba občas posekat a posekanou
trávu nějak zlikvidovat. V naší obci nemáme schválenou vyhlášku upravující likvidaci
rostlinných zbytků, zejména pálením. Myslím si, že pokud se budeme chovat rozumně
a ohleduplně k našemu okolí, není nutné
ani takovou vyhlášku schvalovat. Stačí mít
na paměti, že nebudeme pálit žádné dřevo,
trávu a jiné rostlinné zbytky v nevyschnutém stavu. Trávu můžeme účelně využít na
své zahradě na mulč, na zakládání záhonů,
dávat ji na místa, která zarůstají plevelem
nebo ji kompostovat. V krajním případě
ji můžeme uložit do kontejneru na bioodpad, který je umístěn na Žlebu. A v úplně
nejkrajnějším případě ji můžeme usušit
a dokonale usušenou spálit. V případě pálení suché trávy nebo dřeva mějme však
na paměti, že zvláště za pěkného počasí,
můžeme tímto pálením znehodnotit vašim
přímým i nepřímým sousedům např. sušící
se vyprané voňavé prádlo, peřiny, čerstvé
nátěry apod. Problematikou obtěžování
sousedů odpadem, vodou, kouřem, plynem, prachem, pachem, světlem, stínem,
hlukem, plevelem, otřesy atd. se zabývá
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
v §1013 – omezení vlastnického práva. Věřím však, že se každý na své zahradě bude
chovat ohleduplně, a tudíž nebude nutno
řešit žádné stížnosti nebo soudní spory.
Váš starosta Luboš Janda
6

foto Jaroslav Luner
Noví občánci sedící na klíně svých maminek poslouchají zpěv žáků ZŠ Bukovina.
Zleva: Lubomír Lazar, Veronika Žáčková a Šimon Pekar.

Foto Jaroslav Luner
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
Zima a jaro 2020 ve škole

V průběhu ledna započal ve škole kurz Předškolák, kam se mohli dostavit budoucí prvňáčci v rámci předškolní přípravy. Naplánován byl jedenkrát za měsíc, do zápisu proběhl 2x. Žáci pátého ročníku měli možnost navštěvovat ve škole doučování k přípravě
na zkoušky na osmiletá gymnázia a do škol s rozšířenou výukou Angličtiny a Matematiky. Pro děti v rámci Přírodovědy a Prvouky ve škole proběhl na konci ledna program
Kamenohrátky, zaměřený na neživou přírodu – poznávání hornin a nerostů.
V rámci družiny a Sportovního kroužku opět proběhla soutěž Skokan školy, kde si děti
vyskákaly za pěkné sportovní výkony medaile i poháry.
Páťáci, kteří se letos s naší školou rozloučí, měli možnost se zúčastnit Dne páťáka
v ZŠ a MŠ Křtiny – v naší spádové škole.
Poslední akcí před uzavřením školy, byla návštěva divadla Radost v Brně, kde krásné
představení Pipi Dlouhá punčocha zhlédli žáci 1., 2. a 3. ročníku.
Z nařízení Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol byla také v naší škole 11. 3. přerušena výuka. I naše škola v době pandemie zajišťuje dětem výuku podle svých možností. Učivo, které učitelé dětem připravují, je uveřejňováno na webových stránkách
školy. Rodiče jsou informováni emaily, kam jim paní učitelky posílají zadání učiva. Žáci
3. ročníku mají s paní učitelkou pravidelný kontakt přes aplikaci Skype, kde se vidí se
svými spolužáky a mohou si popovídat. Žáci 4. a 5. ročníku se každý týden setkávají ve
výukových skupinkách přes video chat na Facebooku, kde si kontrolujeme, jak rozumí

zadávaným úkolům, a kde si můžeme vysvětlit i nové učivo. Od poskytovatele našeho
internetu firmy Maxtron, jsme dostali možnost pořádat v rámci výuky video konference pro jednotlivé ročníky. Nyní tuto novou aplikaci zkoušíme a těšíme se, že se nám
v rámci internetové učebny bude dařit s žáky lépe komunikovat.
Zápis žáků do 1. ročníku proběhl podle plánu 7. 4. 2020 bez přítomnosti dětí. Na základě podaných žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v naší škole, bylo přijato 9 žáků,
3 žáci budou mít odklad.
Vzhledem k nouzovému stavu a uzavření školy, musela škola zrušit veškeré aktivity,
které měla naplánované uspořádat v nové přístavbě odborných učeben v období jara
a na konci školního roku.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům a rodinným příslušníkům, kteří se
náhle dostali do rolí učitelů svých dětí za trpělivost a za spolupráci. Jsme velmi rádi za
zpětnou vazbu, kterou nám někteří rodiče poskytují. Moc se na děti těšíme, stejně
jako na dobu, kdy se opět vrátí chod školy a veškerého života do běžných kolejí.
Jana Havelková

Vážení čtenáři, nečtenáři a příznivci knihovny,
v době, kdy byla knihovna kvůli vládním opatřením zavřena jsem pro Vás připravovala obměnu knižního fondu a zajišťovala výpůjčky knih pravidelným čtenářům až ke
dveřím. Službu roznosu může využít každý občan Bukoviny, který má problém se do
knihovny dostavit osobně nebo to nestíhá v provozní době. Stačí mě kontaktovat na tel.
776 080 825 a domluvíme se. Ráda nejen touto cestou přivítám nové čtenáře.
Od 27.4. jsou opět knihovny otevřeny a já Vás v naší knihovně očekávám každé úterý
od 17 do 19 hod.
Touto cestou bych také ráda poděkovala za knihy i DVD, které do knihovny darovali
paní Marta Hrabalová, Martina Damborská, Petra Vránová a manželé Šikulovi. Máte -li
doma i Vy knihy v zachovalém stavu, které už nebudete číst, můžete je taktéž darovat
do naší knihovny.
Alice Adamová

Olga Petrová – 75 let (13. 3.)
Vlasta Odehnalová – 75 let (5. 4.)
Děti si nových prostor školy zatím dlouho neužily (foto Jaroslav Luner)
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Výroční valná hromada
Dne 4. 1. se konala ve škole výroční valná hromada SDH. Hosty byli: starosta obce Luboš Janda a delegace SDH z Březiny. V úvodu všichni přítomní uctili památku zemřelých
bratrů a sester.
Ve zprávě o činnosti připomenul starosta SDH Aleš Pokorný celou řadu kulturních akcí,
které hasiči v loňském roce pořádali, nebo se na jejich pořádání významně podíleli.
Výčet byl dlouhý, jednalo se prakticky o všechny akce, které se loni v naší obci konaly. Starosta SDH také připomenul loňské úmrtí dlouholetého hospodáře a pokladníka
sboru, bratra Michaela Jedličky. Ve výčtu aktivit zmínil také kontrolu hydrantů a pomoc
při odečtu vodoměrů. Posteskl si také, že letošní dostavbou školy a úpravou okolních
prostor, přišli hasiči o zázemí k pořádání tradičního Bukovinského štafetování – Memoriálu Eugena Třísky. Letos byla po dlouhých letech tradice přerušena. Z téhož důvodu
nemohly být uspořádány ani oblíbené letní zábavy na hřišti u školy.
Zprávu o činnosti kolektivu mladých hasičů přednesl jeho vedoucí Pavel Blažík a shrnul
v ní výsledky dětí na soutěžích (celkové 21. místo v okresní lize mládeže z 33 účastníků). Poukázal na fakt, že v současném kolektivu dochází k obměně dětí. Některé dosáhly věku 11 let a přechází do starších žáků. Podle něj ale bude velmi obtížné sestavit
alespoň pětičlenné družstvo starších žáků, neboť děti v tomto věku mají již různé jiné
zájmy: fotbal, florbal, tenis a především počítače. Družstvo je alespoň průběžně doplňováno 4 až 5letými dětmi a začíná se s nimi zase znovu od začátku.
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Zdeněk Opletal přečetl zprávu o nově vzniklém družstvu žen. Vyzdvihl jejich píli a ochotu tvrdě na sobě pracovat. Pochlubil se, že si na svém prvním závodě v Březině vedly
výborně a obsadily druhé místo. Pochválil ženy také za jejich přínos při organizování
drakiády a lampionového průvodu. Trpce pak poukázal na neexistenci dostatečně velké plochy, kde by bylo možno s dospělými mužstvy nacvičovat požární útoky. K tomu je
potřeba plocha minimálně 120x10 m a vodní zdroj.
Kolektiv mužů se potýká s malou základnou. Pavel Blažík ve své zprávě vyjádřil naději, že letos se situace zlepší a bude s kým trénovat a jezdit na závody. A to přesto, že
s technikou, kterou mají k dispozici nemohou pomýšlet na umístění mezi nejlepšími.
Vyzdvihnul výsledek, který se podařil v loňském jediném závodě na který vyjeli – Memoriál Vlastimila Trnečky v Březině. Jejich výkon, i přes výše zmíněný handicap, stačil
s přehledem na pěkné 5. místo.
Velitel jednotky Jaroslav Ondráček také promluvil o činnosti v uplynulém roce. V úvodu
se zmínil o tom, že v minulých letech byly od sebe oddělovány Jednotky sboru dobrovolných sboru hasičů a Sboru dobrovolných hasičů. Vzhledem k tomu, v jednotce
jsou stejní lidé, kteří působí i ve sboru a jejich činnosti se mnohdy prolínají, jsou snahy
o oddělení nelogické a nešťastné. Naštěstí se vše začíná obracet, už se přišlo na to,
že jedno bez druhého nebude dobře fungovat. Dále velitel mluvil o tom, že jednotka
letos s pomocí dotace JMK a obce nakoupila třívrstvé oděvy, silnější světla a nové rukavice. Loni proběhly dva výjezdy: první k padlému stromu na silnici pod Bukovinou
a druhý do zatáček nad Bukovinou, kde se po dopravní nehodě vysypal vlek se ztraceným bedněním. Na závěr si posteskl, že se jednotka také začíná potýkat s nedostatkem

Končící výkonný výbor SDH. Zprava: starosta sboru Aleš Pokorný, Zdeněk Opletal, Ludmila Schildová, Pavel
Blažík, Miroslav Písařík, Jaroslav Ondráček a v zákrytu Jiří Hynšt st. Úplně vlevo host starosta obce Luboš
Janda. Na fotografii vpravo všichni přítomní členové SDH a hosté při jednání.

Foto Jaroslav Luner
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členů. Pozitivní je, že byl získán nový člen – Jiří Hynšt ml. a také fakt, že má jednotka
dva proškolené velitele družstev.
Podle evidence členské základny má sbor 61 členů, z toho 35 mužů a 9 žen.
Mladých hasičů je 14 a 3 dorostenci (dorostenky).
Na letošní valné hromadě byla udělena i řada vyznamenání zasloužilým členům:
Čestné uznání SDH
Bratr Jiří Hynšt ml.
Čestné uznání OSH
Bratr Martin Garaj
Bratr Libor Zelinka
Sestra Jiřina Tajovská
Bratr Jakub Boháček
Bratr Tomáš Pokorný
Sestra Ludmila Schildová

Letošní Výroční valná hromada byla volební. Nově byl zvolen devítičlenný výkonný výbor v tomto složení:
Starosta: Aleš Pokorný
Náměstek starosty: Zdeněk Opletal
Velitel: Jaroslav Ondráček
Hospodář: Bohumila Kulendová
Jednatel: Ludmila Schildová
Vedoucí kolektivu mladých hasičů: Pavel Buchta
Členové výboru SDH: Jiří Hynšt st., Miroslav Písařík, Šárka Třísková

Vyznamenání přebírá Jiří Hynšt st.

Medaile za příkladnou práci
Bratr Ladislav Kotulan
Bratr Antonín Zelinka
Bratr Vladimír Husár
Bratr Michal Malík
Bratr Antonín Malík
Medaile za zásluhy
Bratr Antonín Zelinka st.
Bratr Jaromír Lutera
Bratr František Šebek
Bratr Jiří Hynšt st.
Bratr Zdeněk Opletal

Foto Jaroslav Luner
Volba nového výboru

Vyznamenání přebírá Zdeněk Opletal

Čestné uznání KSH JMK
Bratr Bořivoj Fiala
Medaile sv. Floriána
Bratr Michael Jedlička
Bratr František Opletal

Nově zvolený výkonný výbor SDH. Zleva: Jaroslav Ondráček, Jiří Hynšt st., Šárka Třísková, Zdeněk Opletal,
Bohumila Kulendová, Aleš Pokorný, Ludmila Schildová, Pavel Buchta a Miroslav Písařík (foto: Martin Hynšt).
Vyznamenání přebírá František Opletal (foto Jaroslav Luner)
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Ludmila Schildová, Jaroslav Luner
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Ze života SDH
Sbor dobrovolných hasičů se významně podílí na všech kulturních akcích
v obci a snaží se i udržení některých
tradic. V posledním čísle Zpravodaje
byla zveřejněna reportáž z Lampionového průvodu a uspávání broučků. Již
se tam však nevešla Mikulášská nadílka, kterou hasiči již tradičně organizují. Také loni obešli Mikuláš, anděl
a čerti celou obec.

11. 4. proběhla další úprava terénu
za pomoci těžké techniky, zapujčené
od pana Tajnaie a za poplatek od Agos
Bio Bukovina, za které děkujeme. Tyto
práce proběhly v souladu s nařízením
vlády.
Během roku se také průběžně staráme
o výzdobu u sochy sv. Václava a kapličky.
Vzhledem k momentální situaci (vyhlášení krizového stavu vládou) jsme
byli nuceni zrušit akce, které pořádáme nebo spolupořádáme každý rok.
Proto letos bude přerušena i krásná
tradice Velikonočního klapání. Velmi
nás také mrzí zrušení 19. Hasičské
pouti kterou spolupořádáme. Měla
se konat 26. 4. a vždy na ní, kromě jiného, vaříme náš legendární guláš. Je
zrušeno i Pálení čarodějnic s tradičním
průletem čarodějnic obcí a také Dětský den.

Z Mikulášské nadílky (foto Ludmila Schildová).

Další akcí, která se již stala tradicí, je
soutěž o nejlepší vánoční bramborový
salát. Loni se na Štědrý den dopoledne sešlo v klubovně Hasičské zbrojnice
12 soutěžních vzorků hasičů a jejich
kamarádů. Zvítězila Renata Svobodová, na druhém místě byla Ivana Pařízková a třetí místo získal Zdeněk Hynšt.
18. 1. 2020 jsme uspořádali zájezd do
vinného sklípku do Pavlova – Vinařství
Antoš. Tato akce nebyla jen pro členy
SDH a tak s námi vyrazili degustovat
i další zájemci z naší a také z jiných obcí.
Akce to byla velmi podařená, řízená degustace s výkladem, která nás zaujala.

Degustace bramborových salátů (foto Jaroslav Luner).

Další plánované akce se budou či nebudou konat v návaznosti na situaci.
Některé zrušené akce máme v plánu
uspořádat v náhradních termínech.

1. 2. 2020 se zástupci Výkonného výboru SDH účastnili Valné Hromady
okrsku Křtiny v Rudici.
1. 2. 2020 proběhla brigáda v areálu
,,Bečkodrom,,. Vykáceli jsme stromy
a keře, které bylo nutné odstranit pro
další úpravu terénu. V tomto areálu
máme v plánu vybudovat sportovní
dráhu pro závody štafetování (Memoriál Eugena Třísky) a pro tréninky družstev mužů, žen a dětí. Je zde plánováno i zázemí pro kulturní akce.
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Brigáda na "Bečkodromu" 1. 2. (foto Ludmila Schildová).

V těchto nelehkých dnech přejeme,
nejen všem spoluobčanům, pevné
zdraví. Po překonání pandemie se těšíme na viděnou na některé z našich
akcí.
O Výroční valné hromadě a Společenském plese v Bukovince jsou podrobnější reportáže na jiných místech
"Zpravodaje".

Ve vinném sklípku Vinařství Antoš v Pavlově
(foto Zdeněk Olpletal).

Brigáda na "Bečkodromu" 11. 4. (foto Jaroslav Luner).

Za SDH Bukovina
jednatelka Ludmila Schildová
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Z JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Máme za sebou topné období i vánoční svátky, tedy čas, kdy je vždy větší požární nebezpečí.
Jsme rádi, že se v naší obci tento čas obešel bez jakýchkoliv mimořádných událostí, že
všechny komíny vydržely zátěž a že stejně tak vydržely i všechny adventní věnce zátěž
hořících svíček a vánoční stromečky se v poklidu dožily konce své slávy ve stavu neshořelém. Naše jednotka tedy v uplynulém období nemusela zasahovat u žádné události.
V době, kdy píši tento příspěvek do Zpravodaje, se celý svět i každý z nás již nějakou
dobu potýká s následky pandemie koronaviru. Někoho její důsledky zasáhly více, někoho méně, a na opatření naší vlády i na zvládání epidemie u nás může mít každý
různé názory. Co ale nelze upřít, je to, jak se s jejím zvládáním vynikajícím způsobem
vypořádává Integrovaný záchranný systém (dále IZS). Jak jsme si již vysvětlovali v článcích před nějakou dobou, vznikl na základě zkušeností se zvládáním jiné katastrofy,
a to povodní v roce 1997. Jsou do něj zapojeni nejen hasiči, ale i všechny ostatní složky,
které nějakým způsobem mohou zasahovat a pomáhat při mimořádných událostech.
A tak jste zajisté zaregistrovali hasiče při vykládání letadel, které přivezly zdravotnický
materiál – tam se uplatnily specializované hasičské útvary ze Zbirohu a Hlučína, disponující vozidly i potřebnými lidskými zdroji. Tyto útvary i Hasičské záchranné sbory krajů
(HZS) zajišťovaly i distribuci materiálu do krajů, okresů i potřebných míst. Například
těsně před Velikonocemi dokázali hasiči spolu s policisty vyložit a přeložit 70 tun materiálu za 75 minut – to je téměř 1000 kg za minutu! A to prosím ručně, šlo o volně ložené krabice. Evakuační autobusy HZS, zakoupené před několika lety do všech krajů ČR,
přivezly ze zahraničí domů mnoho občanů, kteří uvízli díky opatřením v cizích zemích.
Při tomto všem samozřejmě byla a je zajištěna všechna "běžná" hasičská práce – dopravní nehody, požáry..., a také se hasiči snažili sami se nenakazit. Byla tedy zrušena
všechna cvičení, školení jednotek, zkoušky, také všechny hasičské soutěže, oslavy, výročí, poutě atd., kde by se mohl koronavirus mezi hasiče rozšířit. Byla též omezena
součinnost dobrovolný ch a profesionálních jednotek tak, aby se, pokud možno nepotkávaly u zásahů a aby tedy při případném nakažení některého ze zasahujících hasičů
a nařízení karantény nedošlo k ohrožení akceschopnosti více jednotek. U některých
jednotek HZS byly sníženy počty hasičů ve směně a směny se střídaly tak, aby se hasiči
vůbec nepotkávali. Že jsou tato opatření účinná dokazuje to, že k 20. dubnu byl v celém
Jihomoravském kraji nakažen pouze jeden příslušník HZS a žádný člen dobrovolných
jednotek. Kromě několika vybraných je navíc zajištění ochranných pomůcek pro dobrovolné jednotky navíc bylo pouze na jejích zřizovatelích, tedy obecních úřadech. To při
všeobecném nedostatku nebyl lehký úkol, a tak první roušky pro jednotku ušila jedna
ochotná dobrá duše doma, a první desinfekci jsme sehnali díky dobrému rodinnému
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kontaktu na prodejce. Situace se ale již zlepšila, a jednotka je pro první potřebu nyní
vybavena.
Bohužel někteří občané práci hasičů v těchto podmínkách vůbec neulehčují. A protože
jsou díky karanténě a omezení běžného života místo v zaměstnání doma a je krásné
počasí, často chodí do lesů a zahrad. A tam kouří a odhazují nedopalky, opékají buřtíky,
pálí klestí... Když zafouká vítr, hasiči se mohou ujezdit a uhoukat. Za dobu karantény
došlo k ohromnému navýšení požárů v přírodě, oproti průměru je to podle statistik
o 498 % a v některých oblastech i o neuvěřitelných 600 %!!! A je potřeba velké množství
jednotek na jednom místě, což je přesně to, co zrovna teď nechcete. Je třeba řídit zásah
tak, aby se potkávaly co nejméně a opět nemohlo dojít k případnému ohrožení většího
počtu jednotek koronavirem. U takového lesního požáru těch jednotek může být i více
než deset, a stovka hasičů tak může být dva týdny v karanténě. Vždyť stačí jeden pozitivní člověk nebo hasič, který ani nemusí mít žádné příznaky nemoci.
Apelujeme tedy na zdravý rozum všech občanů, na dodržování platných zásad, zákonů
a nařízení. Také apelujeme na rodiče a děti, do školy se v tomto školním roce možná
již nepodívají a půl roku prázdnin začne z nudy svádět k různým hrám třeba se sirkami
nebo při prvních pokusech si někde v zákoutí u lesíka zakouřit. Neztěžujme celému
Integrovanému záchrannému systému, který tvoří zase jen lidé, jeho v této době již tak
nelehkou práci.
Přejeme Vám, ať těžkou dobu přečkáte bez úhony a mějte krásné jaro i léto – přestože
dovolená se letos prý bude trávit jen v naší krásné zemi.
Jaroslav Ondráček, velitel JSDHo Bukovina

foto: Hasičský záchranný sbor ČR
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Přivítání nového roku 2020
Letošní rok jsme v naší obci přivítali již tradičně u vatry a v jeho prvních
minutách byl opět odpálen ohňostoj. Pro zahřátí přítomných byly připraveny teplé nápoje. Přestože nijak moc nemrzlo (teplota kolem 0),
jistě přišly vhod. Sešlo se poměrně dost svátečně naladěných občanů,
takže i letošní akce byla velmi příjemná. Nezbývá než popřát všem občanům Bukoviny šťastný nový rok plný úspěchů a hlavně zdraví.

foto Jaroslav Luner

18

19

Zpravodaj obce Bukovina 1 /2020

Zpravodaj obce Bukovina 1 /2020

Novoroční výšlap na Proklest
Tradiční novoroční výšlap na Proklest se letos
obvzvlášť vyvedl. Příjemné slunečné počasí vylákalo na třicet sportovně naladěných občanů,
mezi nimi i několik dětí. Po vánočních svátcích
a oslavách nového roku přišlo všem k duhu
trochu si protáhnout kosti, a také se nadýchat
čerstvého vzduchu. Jako každý rok, i letos proběhlo vrcholové fotografování. Naše expedice
sice letos opět nezískala prvenství ve výšlapu
na nejvyšší kopec v okolí, ale jistě to nikomu
náladu nezkazilo. Naši turisté si vycházku ještě
prodloužili k Schindlerově studánce.

Dne 5. ledna proběhla proběhla v naší obci opět Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní
charity Blansko. Cílem celostátní sbírky je šířit radost a boží pořehnání a vykoledovat
prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci, a tu nedokáží sami
vyřešit.
Tříkrálová sbírka oslavila již 20. výročí. Pořadatelem a organizátorem sbirky je Charita
Česká republika. První ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů
a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky
a postupem času se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku.
Z celkového výtěžku se 65 % vrací oblastní Charitě, která koledování v regionu zaštítila,
15 % je určeno na velké diecesní projekty, 10 % putuje na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika a 5 % pokrývá zákonnou režii sbírky.
Celkově vybráno v České republice:
131 257 019 Kč
Oblastní charita Blansko:
2 475 619 Kč

Jak vyplývá z vrcholového sešitu, "Proklestomilové" přivítali letošní nový rok na
vrcholu již po pětadvacáté. To je úctyhodná tradice. Ta naše je ale také hezká. Dole
vrcholová fotografie, vlevo naši turisté
u Schindlerovy studánky.

Oblastní charita Blansko chce výtěžek letošní sbírky investovat takto:
• Podpora Mobilního hospice svatého Martina (770 000 Kč).
• Charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi (400 000 Kč).
• Podpora rodin s dětmi v nouzi (150 000 Kč).
• Pomoc seniorům a zdravotně postiženým (80 000 Kč).
• Rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek (100 000 Kč).
V naší obci se vybralo celkem 16 384 Kč.
Koledníci chodili ve dvou skupinách pod
vedením dobrovolnic Jany Havelkové
a Elišky Kubicové. Děkujeme jim a našim
malým koledníkům Zuzaně a Patriku Auerovým, Jakubu Třískovi, Jiřímu Ličbinskému a Matěji Pilařovi za pěkné koledování.
Děkujeme všem občanům za projevenou
štědrost a sounáležitost s potřebnými lidmi.

foto Ivana Pařízková
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Zleva Eliška Kubicová s koledníky Zuzanou a Patrikem Auerovými.

Jaroslav Luner
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Obecní turnaj v bowlingu
Letošní již 5. ročník novoročního turnaje v bowlingu, který se konal v neděli 12. ledna, se zase těšil velkému zájmu. Hrálo se opět ve velkém bowlingovém centru na Líšeňské ulici v Brně. Během dvouhodinového klání
šestičlenných družstev si všichni dosyta zahráli a putovní pohár má zase
na rok své držitele (snímek dole). Po sportovním výkonu přišla k duhu
dobrá večeře i pití.
Rozdány byly i další ceny za výkony jednotlivců a také všechny děti dostaly
diplom za účast a balíček plný dobrot. Většina sportovců na žádnou cenu
nedosáhla, ale o to vůbec nešlo. Nejdůležitější bylo příjemně strávené odpoledne vyplněné pěknou hrou a zábavou. Tak zase za rok...

Letošní držitelé poháru přeborníků Bukoviny v bowlingu.
Zleva: Aleš Tříska, Radka Pokorná, Kateřina Ondrová, Martin
Pokorný, Dominik Malík, Luboš
Janda (foto J. Luner).
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Tradiční společenský ples se
konal 7. 3. ve Společenském
domě v Bukovince. Pořádali
ho jako každý rok hasiči ve
spolupráci s obcí. Letos hasiči rozdávali všem ženám při
vstupu květiny k MDŽ, které
zakoupila obec. Stejně jako
loni zahrál k tanci Tom Sawyer Band, byla bohatá tombola i občerstvení. Letos na
plese vystoupil Daniel Doležal se svou LED light show. Za
skvělou světelnou show sklidil zasloužené ovace. Letošní
ples se zkrátka opět vydařil.
Samozřejmě by to nešlo bez
obětavé práce dobrovolníků,
především z řad hasičů, kteří
přípravili prostory sálu i předsálí, zajistili jejich výzdobu a také úklid. Hasiči se rovněž
postarali o občerstvení po celou dobu plesu.
Ludmila Schildová, Jaroslav Luner
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Dnešní historický snímek pochází z 60. let minulého století a zobrazuje zemědělce nakládající na vlečku plné pytle k odvozu. Na historické fotografii můžeme obdivovat tehdejší dopravník, ale tato fotografie je pro nás také zajímavá místem, kde byla pořízena.
Fotograf stál na louce před domem č. 57. Na spodním snímku vidíme jak tato lokalita vypadá dnes (v roce 2020). Nebylo ovšem možné fotografovat přesně ze stejného místa,
protože tam je dnes plot a za ním pozemek patřící k domu č. 111 porostlý stromy. Není
přesně dodržen ani úhel pohledu. Pokud by byla nová fotografie domu č. 57 pořízena
ze stejného úhlu jako ta historická, byla by vysoká zeď za domem zastíněna domem
č. 127, který je dnes postaven těsle vedle něj. Fotografie by nebyla tak průkazná, protože právě podle této zdi se dá
identifikovat dům
na staré fotografii jako totožný
s dnešním domem
číslo 57. Také z druhé strany tohoto
domu přibyla nová
zástavba. Někdejší
samostatný dům je
dnes z obou stran
obklopen
novostavbami.

Na třech snímcích je velmi dobře patrná postupná proměna vzhledu dolní návsi. Nejstarší snímek,
byl publikován i na jedné
z historických pohlednic,
bohužel bez jakéhokoliv
datování. Autor článku
se domnívá, že k pořízení snímku mohlo dojít ve
čtyřicátých nebo padesátých létech minulého
století. Snímek je velmi
nekvalitní, přesto na něm
lze bezpečně rozeznat
rybníček na jehož hladině
snad plavou husy nebo
kachny. Jedná se o jedinou fotografii v archivu
obce, na které je rybníček
zachycen.
Druhý snímek byl pořízen
v prvním desetiletí současného století. Rybníček
je již dávno zasypán, místo něj je travnatá plocha.
Úhel záběru je dost podobný nejstaršímu snímku.
Také poslední snímek,
který pochází z roku 2019
byl pořízen zhruba ze stejného místa jako oba předchozí. Vidíme na něm již
současné dětské hřiště.
Chybí však nový plot, který dnes hřiště odděluje od
silnice.
Jaroslav Luner

24

25

Zpravodaj obce Bukovina 1 /2020

Zpravodaj obce Bukovina 1 /2020

Býčí skála
V minulém čísle Zpravodaje jsme nastínili podzemní tok Jedovnického potoka
od Rudického propadání až po jeho vývěr
v opuštěném kamenolomu u Josefova,
nedaleko známé Býčí skály. Zřejmě se
v naší vesnici nenajde nikdo, kdo by ještě
nikdy neslyšel o této slavné jeskyni, hodně obyvatel ji určitě již navštívilo – tedy
alespoň malebný přírodní útvar před
vlastní jeskyní. Vstupy do její předsíně
jsou vidět na první pohled ve spodní partii monumentální skály. Dovnitř se ale člověk běžně nedostane, jen v tzv. dnech otevřených dveří v doprovodu speleologů.
Po prohlídce velké předsíně se pak vydáte
dál, a projdete si část druhého nejdelšího
jeskynního komplexu na našem území,
který je dlouhý skoro 17 km. Návštěva
jeskyně rozhodně stojí za to, vždyť kdy se
vám poštěstí procházka podle podzemního toku potoka, v tomto případě Jedovnického. Jeho tok se asi půl kilometru před
Předsíní z hlavní chodby ztratí a protéká přes prostory Májové a pak Barové jeskyně
k již zmíněnému vývěru u Josefova.
Jeskyně byla v minulosti hojně navštěvována. Stovky podpisů tu „krášlí“ její stěny, ale jen
asi desetina z nich je čitelná a z těch jen několik jde ztotožnit s historickými osobnostmi.
Vévodí jim tzv. císařská deska, která dosvědčuje návštěvu císařského páru Františka II.
a Marie Terezie Neopolsko-sicilské 7. září 1804 za doprovodu majitele panství Aloise I.
Josefa Lichtenětejna. Identifikováno bylo na dvacet dalších podpisů. Jmenujme dva nejznámější: Joseph Hardtmuth, zahradní architekt,
spolutvůrce Lednicko-Valtického areálu a hned
vedle podpis generála Ernsta Gideona Laudona,
známého hlavně z lidové písně.
Jeskynní prostory byly lidmi využívány od pradávna. Snad zde sídlili již před 100 000 let lovci medvědů. Před zhruba 12 000 lety zde prokazatelně
sedávali lovci sobů a divokých koní a ryli abstraktní
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Oblázky z pradávnými rytinami.

rytiny do kamínků. Prastaré sídliště v Býčí skále
je unikátní tím, že je docela hluboko v jeskyni
– obvyklé nálezy jsou z vchodových částí jeskyní. Možná to bylo proto, že je zde stálá teplota
9oC a menší prostor, který se jistě dal ohněm
dobře vyhřát. Velkou výhodou byl určitě také
nedaleký zdroj vody. Další zajímavý nález nám
zde zanechali lidé doby kamenné před více jak
4 000 lety. Jedná se o změť geometrických čar
na stěně jeskyně. Jindřich Wankel, který tu
v 19. století prováděl výzkum, prokázal jako
první, že v Evropě žil člověk již v době ledové.

Kresba uhlíkem z doby kamenné.

Již tehdy se kolem výzkumů pohybovali nenechaví zájemci o různé předměty. Když Wankel
začal v roce 1869 sondovat v Předsíni, chodili
tam tajně pátrat i dva studenti a nalezli hliněnou nádobu se zuhelnatělým prosem, ve které
byl také malý bronzový býček. Bronzový býček,
který se později stal symbolem jeskyně, není
tak úplně bronzový – na čelo, plece a hřbet
použil tehdejší umělec železo. Předpokládá se,
že oči byly skleněné. Soška pochází přibližně
z 6. století před naším letopočtem. Celé provedení připomíná nálezy ze Středomoří a pravděSlavný bronzový býček.
podobně byla do našich krajin dovezena. Tato
vzácná soška však Býčí skále jméno nedala.
To měla jeskyně dávno před jejím objevením,
snad podle pohanského kultu býka.
Studenti si původně sošku chtěli nechat a celé
tři roky proto o nálezu nikdo jiný nevěděl.
Jakmile Wankel sošku uviděl, začal v Předsíni
s rozsáhlými výkopy. Výzkum přinesl ten nejúžasnější objev, který dodnes poutá velkou pozornost. Wankel zde nalezl 40 lidských koster,
často různě poškozených. Pozoruhodné jsou
Lebka tzv. Wankelovy princezny.
například jakoby uťaté ruce zdobené šperky.
Vykopal další šperky ze zlata i bronzu, bronzové i keramické nádoby, spálené obilí a také
velké množství perel ze skla a z jantaru. Našly se také pozůstatky několika vozů různých
typů a množství dalších předmětů. Nálezy pocházejí ze starší doby železné (asi 750-450
let př. n. l.). Všechny nálezy lze dnes vidět v Přírodně-historickém muzeu ve Vídni.
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Jak se sem dostal tento naprosto ojedinělý nález dodnes přesně nevíme. Objevitel
Jindřich Wankel, se domníval, že se jednalo o pohřeb velmože, který byl pohřben společně s mnoha dalšími lidmi, kteří zde zamřeli během krvavého rituálu. Dnes se vědci
kloní k tomu, že se nejedná o jednorázový masakr, ale že jeskyně sloužila jako obětiště
a zřejmě také jako pohřebiště v delším časovém období. V každém případě se jedná
o jeden z nejvýznamnějších, ale také nejzáhadnějších nálezů v Evropě.

Nalezené výrobky z jantaru jsou další zajímavostí Býčí skály. Jantar se totiž u nás
nachází vzácně a většinou jen jako materiál, který k nám přinesl pevninský ledovec.
Primární naleziště jsou až u Baltu. Přitom
v Býčí skále byly nalezeny tisíce jantarových perel. To svědčí o tehdejších obchodních kontaktech na velkou vzdálenost.
Během druhé světové války utrpěla jeskyně nenávratné poškození. Nacisté nechali
celý prostor Předsíně vybetonovat a chtěli v ní zbudovat podzemní továrnu. Na to
sice nikdy nedošlo, ale poškození naleziště
je nevratné a již navždy je vyloučen revizní
archeologický výzkum, který by mohl vnést
více světla do šera minulosti.
Na závěr ještě jedna zajímavost. Do Předsíně pronikne každý bezmračný den přímý
sluneční svit. tzv. Velkým oknem a jeho
paprsky vytvoří pěkný světelný jev. Postupem času, kdy se slunce po obloze posunuje směrem k západu, jev ustává. Tato
hra světla se zde však odehrává jen v období od jarní do podzimní rovnodennosti.

Rekonstrukce vozu ve vídeňském muzeu.

Jantarové korále.

Pohřeb velmože podle Wankla na obraze Zdeňka Buriana.

Podle výzkumů, které zde doktor Wankel prováděl, lze Předsíň rozdělit na čtyři části.
Je zde pole mrtvol, kde leželi nespálení lidé se svými šperky. U severní stěny se nacházely dvě žároviště – malé a velké, pod nimiž bylo nalezeno velké množství předmětů.
V zadní časti se nacházela kovárna. Předpokládá se, že tam se vyrábělo a zpracovávalo
železo a v nejbližším okolí i některé další předměty, například z bronzu, parohu a z jantaru. Z výše uvedeného se můžeme domnívat, že jeskyně byla využívána po celé věky,
a to jako obydlí, svatyně, obětiště, pohřebiště i jako dílna, kde vznikaly výrobky z nejrůznějších materiálů.

Nálezy z kovářské dílny.
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Začátek, vrchol a konec světelného jevu v Předsíni (foto Martin Golec).
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V zimním období, kdy slunce vystoupá i v poledne jen nízko nad obzor, jeho světlo jeskyni neosvětluje. Dříve dopadal sluneční paprsek na skalní lavici, ovšem po úpravách
v letech 1944-1945,
kdy byla lavice odstřelena, dopadá přímo
na zemi. Je nepochybné, že naši dávní
předkové životodárné
slunce uctívali, proto
pro ně mohl mít tento úkaz velkou roli při
jejich rituálech. Co se
tu kdysi dělo ve světle
slunečních paprsků se
však můžeme jen domýšlet.

Pověsti o Býčí skále

Jedovnický potok protékající jeskyní.

K Býčí skále se vážou různé pověsti, v nichž vystupuje záhadný býk, nebo také skřítkové a zlí duchové hlídající poklady. Někdy prý také z jeskyně pronikají žalostná volání
a kostlivci pořádají ve skalním podzemí své noční reje. Kdysi také Habrůvečtí kopali
v Býčí skále písek a našli stopy draka.
Nejčastěji však v pověstech vystupuje obrovský svítící býk, který děsí vše živé. Jeden
nebojácný pocestný na něj ale přece vyzrál. Podařilo se mu potichu k býkovi přiblížit
a chytit jej pevně za rohy. Býk mocně zabučel a zavedl chlapíka do prostorné podzemní
síně, kde mu naznačil, na kterém místě má kopat. Pocestný se tedy dal do práce a brzo
dosáhl úspěchu – našel dvě bečky dukátů, o něž kdysi okradl lidi v širém okolí pověstný
loupežník, který byl za trest proměněn ve velkého býka. Mládenec polovinu pokladu
rozdal chudým a druhou půlku si ponechal. Lupičova duše tím byla vykoupena a býk se
navždy ztratil, jenom jméno skály po něm zůstalo dodnes.
Prameny:
Martin Oliva, Martin Golec, Radim Kratochvíl, Petr Kostrhun: Jeskyně Býčí skála v dějích a pradějích (Moravské zemské muzeum 2015).
Karel Drábek: Záhada Býčí skály (Lidovky.cz).
www.byciskala.cz
Václav Cílek: Tajuplný podzemní svět (Česká televize).
Leoš Vašek: Od Kojálu vítr fouká – Pověsti z Jedovnic a okolí (Sdružení obcí 1998).

V červnu provede společnost
AVE v naší obci jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu.
Velkoobjemové kontejnery budou umístěny od pátku 5. června do pondělí 8. června na obvyklých místech, tj. u obchodu
a u spodního dětského hřiště.
foto Jaroslav Luner.

Do velkoobjemových kontejnerů PATŘÍ:
•
Nábytek (rozložený)
•
Sanita (vany, umývadla, toaletní mísy)
•
Koberce, linoleum a matrace
•
Rámy oken a dveří
•
Odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob
na směsný komunální odpad
Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ:
•
Sklo
•
Nebezpečný odpad
•
Plasty, papír
•
Stavební odpad a zemina
•
Kovové předměty
•
Elektrická a elektronická zařízení
•
Pneumatiky

Sběr nebezpečného odpadu proběhne u obchodu v pátek 5. června 2020 od 16.00 do
17.00 hodin.
Do nebezpečného odpadu PATŘÍ:
•
Elektrická a elektronická zařízení (ledničky, pračky, TV, PC, tiskárny,
světelné zdroje)
•
Autobaterie
•
Oleje, barvy, chemikálie, ředidla, olej, jedy
•
Pneumatiky

Jaroslav Luner
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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: Marie Kolářová
724 186 379, obecbukovina@seznam.cz

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 1 / 2020
Vydáno 27. 4. 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

