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Slovo starosty
Na úvod vám všem chci popřát krásný začátek slunečných
a teplejších dnů.

OBDRŽELI JSME DOTACI
Následuje radostná zpráva. Obci byla schválena dotace
ve výši cca 11,5 mil. Kč na přístavbu školy – dvě odborné
učebny se zázemím. Níže vizualizační skica tohoto projektu. Jsem osobně velice rád, že nám to konečně vyšlo .
Na druhou stranu to bude velice náročná a poměrně složitá
akce. Jako většinou, nás u dotačních programů honí čas.
Vlastní rozhodovací proces na IROP se dosti výrazně opozdil (dá se říci, že o rok) a tím nastává docela složitá situace ohledně dalších termínů
celé akce. Termín dokončení těchto akcí a následného vyúčtování se totiž neposunul
. Co naplat, musíme se s tím poprat, jak nejlépe to půjde.
A cože je vlastně potřeba v následujícím čase udělat?
 Projekční firma dopracovává projektovou dokumentaci
 Dotační firma připravuje podklady pro několik výběrových řízení
• Stavba budovy
• Vybavení zahrady
• Vybavení učeben a kabinetů
 Já jednám s bankami o úvěru, podepisuji smlouvy atd.
 Domluvit kvalitní TDI (technický dozor investora)
 Vybrat firmu, která uspěla ve VŘ
 Sepsat smlouvu o dílo
 Hlídat stavbu společně s TDI
 Kolaudace
 Vyúčtování, ukončení akce květen 2019
Pokud jsem na něco zapomněl, tak se omlouvám, ale ještě jsem tak velkou akci nedělal. Důležité je, že mám kolem sebe pár spolehlivých lidiček, kteří jsou mi nápomocni,
a mohu se na ně spolehnout.

Základní škola Bukovina.
Studie dostavby dvou učeben se zázemím.
Autor: Ing. arch. Stanislava Fixelová

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Rád bych apeloval na všechny občany ohledně čistoty naší obce a prostoru kolem kontejnerů na tříděný odpad. Není správné házet odpad kolem kontejnerů. Nedávejte do
těchto kontejnerů, co tam nepatří. Dále je vhodné kontejnery zavírat a v neposlední
řadě sešlapovat PET lahve a rozřezávat papírové krabice.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování malým i velkým za akci „Ukliďme si Bukovinu“. Škoda že každým rokem je
to pouze ta stejná malá skupinka našich obyvatel. O to větší uznání a poděkování si
zaslouží.
A v neposlední řadě moc děkuji našim mladým juniorům, kteří na podzim sami mantinely postavili a na jaře zase rozebrali. Díky ochotě našich ostatních obyvatel, kteří
nepřišli přiložit pomocnou ruku k dílu. Do budoucna by se taky nemusel led stříkat
vůbec. Nikdo za vstup neplatí, vodu zaplatí obec. A vlastně je veliká škoda, že není moc
ochotných pomocníků. Takovou situaci ještě nepamatuji.
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JAK FUNGUJE MOBILNÍ ROZHLAS
Řada lidí si stěžuje: „Starosto, mě nepřišlo hlášení, někdy přijde a někdy nepřijde. Jak
je to možné?“
Ono se to má asi takto. Obecní informace se do mobilního rozhlasu dávají pouze jednou. Jinými slovy např.: hlásí se informace o zdravotním středisku třeba dovolená.
V ten den se informace dostane do vašich e-mailů a do aplikace chytrých telefonů.
Pokud tuto informaci opakujeme další úřední den, již Vám znovu toto sdělení nepřijde.
Zcela logicky. Cílem je Vás všechny informovat a ne psát pořád dokola to stejné a plnit
váš mail. A čtěte informaci celou. Do nadpisu se nevejde všechno.
Zároveň vás chci všechny požádat o pár věcí. Všichni si prosím ve svých účtech na
Mobilním rozhlasu zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních dat (pokud nesouhlasíte, přestanou vám informace chodit). Dopište si jména, datum narození, čp. atd. Jde
o to, že některá informace by mohla jít pouze k Vám a pokud nemám kontakt, tak je
to problém. Může jít o havárii na vodovodu, požár, nebo cokoliv jiného. Zaregistrujte
se minimálně pro případ krizového stavu a dostanete důležité informace, jak nejdříve
to půjde. A udělejte to co nejdříve. Je to pár minut. Doporučte to také svým známým.
Děkuji, že jste věnovali chvilku svého času na přečtení tohoto článku.
Pavel Blažík, starosta

Společenská rubrika
Blahopřání

Vítání nových občánků Bukoviny
15. 4. proběhla v Zasedací místnosti
Obecního úřadu milá událost. Starosta pan Pavel Blažík se zastupitelkou a předsedkyní sboru pro občanské záležitosti Ivanou Pařízkovou
zde jménem obce Bukovina přivítali
do života čtyři nové občánky Bukoviny. Stali se jimi Laura Hlaváčová,
Pavel Simčuv, Daniel Garaj a Kateřina Bačová. Společně se svými rodiči, rodinnými příslušníky a přáteli si
poslechli hru na flétničky a zpěv dětí
ze základní školy pod vedením paní
ředitelky Mgr. Havelkové. Následoval krátký proslov starosty, předání
dárků a tradiční fotografování u kolébky.
Novým občánkům přejeme hodně
radostí a zdraví, jejich rodičům pak
spokojenost a trpělivost při jejich
výchově.
text a foto Jaroslav Luner

V minulých dnech oslavily životní jubileum:
21. 4. paní Jiřina Zelinková 80 roků
3. 5. paní Božena Hlaváčová 75 roků.
Oběma přejeme do dalších let štěstí, lásku, pevné zdraví
a životní spokojenost.

Smuteční oznámení
Navždy nás opustili:
15. 2. Pavel Černohlávek
6. 4. RNDr Radomír Ševčík
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V naší škole

Jarní zprávy z naší školy
V únoru žáci 4. a 5. ročníku vyrazili v rámci projektu Všeználek - zimní sporty zažít
Olympiádu na vlastní kůži na výstaviště do Brna. Děti se seznámily se sporty, které
probíhají na zimní olympiádě. Fandili jsme při ukázkách hokeje, zhlédli jsme krasobruslařskou exhibici mladších žákyň a zkusili si zahrát curling. Pobesedovali jsme i s naší atletickou reprezentantkou Šárkou Kašpárkovou, která děti pochválila za pozitivní vztah
ke sportu.
V březnu proběhl na škole dětský kurz zdravovědy pod vedením ČSČK z Prostějova,
jeho druhá část bude děti čekat na podzim.
3. ročník vyjel do planetária v Brně na výukový program o naší Sluneční soustavě a
jejích planetách.
Na začátku března jsme začali dojíždět na výuku plavání do Blanska, zakončíme ji na
začátku května.
Na přelomu února a března jsme týden strávili intenzivním bruslařským výcvikem, který skončil 8. 3. Bruslilo se každý den, nejen v hodinách Tv, ale odpoledne i v družině.
Děkujeme mladým hasičům za perfektně nastříkaný led a jeho údržbu.
Ve spolupráci se SRPŠ a obcemi Bukovinka a Bukovina uspořádala škola Maškarní karneval. Děkujeme obci Bukovina za finanční příspěvek na ceny pro děti a obci Bukovinka
za poskytnutí společenského domu.
Koncem března proběhla ve škole recitační soutěž. Děti soutěžily po ročnících a byli
vyhodnoceni i celkoví vítězové za celou školu.

Hedvábná krása jara - rukodělný kroužek
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Jarní družinová výprava do lesa

V rámci projektu „Babičko, dědečku, pojďme si číst“, navštívili naši školu prarodiče
prvňáčka Martina Kneifla - paní a pan Boháčkovi. Paní Boháčková přečetla s krásným
přednesem dětem Svatební košili a pan Boháček četl ze své oblíbené knížky z dětství
Rybaříci na modré zátoce. Na konci dubna nás navštívila další „čtenářská babička“, paní
Růžičková. Kromě poučného vyprávění o knihách a literatuře dětem přinesla k nahlédnutí i starobylé originály knih, z nichž nejstarší kniha byla z 18. století.
Děti z 2. a 3. ročníku absolvovaly výukovou besedu s paní knihovnicí Doleželovou z
Jedovnic.
V měsíci dubnu děti 4. a 5. ročníku vyjely na pracovní hodiny v rámci výtvarné a pracovní výchovy do keramické dílny v Brně. Seznámily se s prací paní keramičky a vytvořily si
vlastní keramickou misku s glazurou. Žáci 1., 2. a 3. ročníku v rámci Dne Země absolvovali vzdělávací program ŠLP pod vedením jeho zkušených lektorů.
Zajímavou a poučnou besedu o škodlivých závislostech přijela udělat starším žákům
babička sourozenců Růžičkových paní Kozolková, zdravotní sestra z oddělení léčení patologických závislostí. Besedu jsme pořádali v rámci preventivní výchovy dětí.
K řádnému zápisu na školní rok 2018/2019 se ve vypsaném termínu 5. 4. 2018 dostavilo 19 dětí. Přijato bylo celkem 16 dětí, byl udělen jeden odklad povinné školní docházky
a dva budoucí žáci, kteří ještě nedosáhnou 1. září předepsaných 6 let, si zkusili zápis
„nanečisto“.
Škola se již v příštím školním roce přiblíží svému kapacitnímu limitu – 60 žáků. Intenzivně pracujeme na navýšení kapacity přivážených obědů na 60. Spolupracujeme s projektanty i obcí v rámci udělené dotace na přístavbu dvou odborných učeben, které by
měly být dokončeny již za rok na jaře.
Informace ze školy najdete na webových stránkách: www.bukovinaskola.estranky.cz
Mgr. Jana Havelková, foto archiv školy

Jarní zahrada - Den Země - 4. a 5. ročník

Páťáci a čtvrťáci v keramické dílně
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Z maškarního karnevalu

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

11. 3. se konal ve společenském domě v Bukovince tradiční dětský karneval, který
uspořádalo SRPŠ naší školy ve spolupráci s obcemi Bukovina a Bukovinka. K této vydařené akci se vracíme několika fotografiemi.

Něco málo o KOPIS a volání na tísňové linky

text a foto Jaroslav Luner
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V našich minulých článcích jsme několikrát narazili na zkratku KOPIS. Ale co to takové
KOPIS vlastně je, k čemu je při mimořádných událostech dobré, kam se vlastně dovoláme se pokusíme v následujícím článku zjednodušeně osvětlit.
KOPIS je zkratka ze slov Krajské Operační a Informační Středisko. Zajišťuje tzv. Operační řízení, pod nímž si lze představit soustavnou a komplexní činnost jako je přijímání tísňových zpráv, jejich vyhodnocení, vysílání a řízení jednotek, vyžadování pomoci
od jiných orgánů a osob, poskytování informační podpory veliteli zásahu či předávání
informací dalším dotčeným subjektům.
Laicky řečeno – řeší se v něm všechno mimořádné, co se odehraje na území daného
kraje. Dříve byly takovéto střediska v každém okrese, ale postupně se v celé republice
začala budovat střediska krajská, kde se soustředí krizové řízení na území kraje. Většinou jsou jeho součástí i místnosti pro krizový štáb krajského města či kraje, zázemí
pro delší pobyt, projekční místnosti s možností promítání větších celků na větší plochy
a podobně.
KOPIS Jihomoravského kraje sídlí v Cihlářské ulici v Brně, objekt navazuje na centrální
požární stanici na ulici Lidické. Bylo slavnostně otevřeno 29. března 2007 a postupně
převzalo řízení událostí v jednotlivých okresech.
Hlavním místem, kde se sbíhají všecny nitky je Sál operačního řízení, který je nepřetržitě obsazen celkem cca 15 lidmi – operačními důstojníky a techniky. Operační důstojník je zpravidla jeden na každý okres, řídí si zásahy ve svém svěřeném okrese. Jsou
samozřejmě navzájem zastupitelní, je-li jeden z nich zanezprázdněn či má najednou
více událostí, přebírá řízení jiný důstojník. Operační technici potom zajišťují zejména
radioprovoz a vedení dokumentace události.
Navzájem zastupitelné jsou ale i jednotlivé KOPIS v krajích. Jestliže je krajské středisko
obsazeno, například přijímá najednou více telefonátů, dochází k automatickému přepojování hovorů. Potom se při zavolání na tísňovou linku nemusíte dovolat do Brna,
ale třeba do Plzně – a vůbec to nepoznáte. Každý operační důstojník v celé republice
si na svoji obrazovku může zobrazit operační kartu kterékoliv obce a její poplachový
plán, vyslat jednotky atd.
Je proto docela důležité při nahlašování události přesně popsat nejen co se stalo, ale
i její místo, nejlépe i s okresem. Ani to občas nepomůže, třeba Březiny jsou v okrese
Brno - venkov dvě, ta vedle nás a u Tišnova. Důstojník pak řeší dilema, ve které vesnici
se událost přihodila. Když už jsme u nahlašování události, pojďme si říci jako se to má
správně dělat a kam co hlásit.
Základní poučka říká, že při volání se řídíme rovnicí KDO volá, KDE hoří, CO hoří., analogicky hlásíme samozřejmě i jiné události. Vyslechneme si otázky operačního důstojníka
9
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a co nejpřesněji odpovídáme, uvědomme si, že v té chvíli jsme „jeho oči“ – on nevidí
co se na místě skutečně děje a řídí se jen svými zkušenostmi a tím, co mu nahlásíme. Snažme se zachovat klid, v nervózním křiku se moc nedomluvíte – ovšem zachovejte klid, když Vám hoří chalupa nad hlavou, že.... Důležité je si uvědomit, že hovor
vždy končí a zavěšuje operační důstojník, jen on ví zda zjistil od Vás vše, co potřeboval
k rozhodování o vyslání jednotek.
Na jaké číslo volat, to je věčné dilema a každá složka IZS má na toto svůj názor. Obecně
lze říci, že pokud je událost omezena jen na jeden její druh (požár, zranění, jste svědkem trestného činu), lze volat na národní tísňová čísla, které má každý stát své.
U nás je to známé číslo 150 na Hasičský záchranný sbor, kdy se dovoláte právě na KOPIS.
A jak si zapamatovat číslo? Ta nula na konci připomíná smotanou hadici.
Číslem 155 se dovoláte je na Středisko Zdravotnické záchranné služby (ZZS) kraje.
K zapamatování čísla pět na konci poslouží to, že připomíná značku pro invalidní vozík.
Třetím číslem, 158, se dovoláte na Policii a k zapamatování osmičky na konci si stačí
vzpomenout na to, že připomíná pouta.
Číslo 156 je vyhrazeno pro Městské policie v jednotlivých městech.
K zapamatování Jednotného evropského čísla tísňového volání, tedy čísla 112, žádnou pomůcku nemáme, ale číslo je to velmi důležité. Na tomto čísle se na některý
typ záchranné složky dovoláte v celé Evropské unii a dále v Lichtenštejnsku, Norsku,
Švýcarsku, Turecku a na Islandu. V Andoře se na tomto čísle dovoláte Horské službě.
Číslo není zavedeno v některých státech bývalé Jugoslávie, v Albánii a Rusku. Všichni
operátoři na tomto čísle mluví nejen mateřským jazykem, ale i anglicky a většinou
zvládají jazyků mnohem více.
Možná nevíte, že se na toto číslo dovoláte z mobilního telefonu vždy, dokonce i bez
vložené SIM karty a většinou i bez odemčení klávesnice. Podmínkou je samozřejmě mít
nějaký signál ( a taky nabitou baterii) – signál bez ohledu na to, jestli je to signál Vašeho
mobilního operátora či jiného.Všechny telefony prodávané v EU musí tuto podmínku
splňovat, takže se na některých telefonech bez signálu Vašeho operátora objeví věta
„pouze tísňová volání“, tedy je zde signál některého jiného a hovor se uskuteční přes
jeho síť. Legislativními podmínkami je dáno i to, že jestliže je telefon vybaven modulem
GPS, tak se automaticky bez předchozího souhlasu též odesílá informace o jeho poloze, lze tedy přesně lokalizovat místo události a urychlit zásah.
Na tomto čísle se v naší republice dovoláte právě na KOPIS. Volat můžete při jakékoliv události, protože i když je to případ pro Policii nebo ZZS, operační důstojník předává zprávu těmto složkám neprodleně elektronicky, tzv. datovou větou a zpoždění
je minimální. Koneckonců v některých krajích sedí operační důstojníci policie, hasičů
i ZZS v jednom operačním sále kousek od sebe, a mohou koordinovat zásah i přímou
domluvou.
Na číslo 112 se též dovolá Váš nový automobil při nehodě – sám, bez Vašeho přičinění.
Všechny nové modely automobilů, uvedené do provozu v EU od 1.dubna 2018, musí
10

mít zabudován systém eCall, který se aktivuje většinou zároveň s airbagy, a všechna
operační střediska zprávu z něj musí umět přijmout. Systém sám vytočí tísňovou linku,
podle počtu zatížených sedadel odešle počet cestujících a svoji polohu. Pomoc je tedy
přivolána, i když jste třeba v bezvědomí. Aktivuje se též hlasový výstup, přes který se
s Vámi pokusí spojit operační důstojník a zjistit co se stalo. Aktivovat jej můžete i sami,
třeba jako svědci nehody pomocí tlačítka v kabině vozu. Odhaduje se, že jen v ČR může
tento systém ročně zachránit až 10 životů, když bude pomoc poskytnuta bez zbytečného prodlení. Nemá ho zabudováno zatím každé auto v autosalonu, týká se jen nových
modelů poprvé uváděných do provozu.
Doporučujeme vyzkoušet výbornou aplikaci pro moderní mobilní telefony, zvanou Záchranka. Pořídíte zdarma v Google Play i App Store. Pomocí těto aplikace se jednoduše
dotykem jednoho tlačítka spojíte přímo se ZZS. Aplikace odesílá informace o poloze
telefonu a sama jej přepíná na hlasitý odposlech, abyste měli volné ruce pro případné
poskytnutí první pomoci. Najdete v ní i návody pro první pomoc a na horách je spojena
také s Horskou službou.
Na závěr nezbývá než si přát, abysme žádné z těchto čísel nemuseli nikdy použít
a nemuseli tak zkoušet, zda je operační důstojník KOPIS či jiné složky vzhůru a v pohotovosti připraven řešit nám jistě nepříjemnou událost.
P. S.
Pokud by někoho napadalo vyzkoušet si
bdělost důstojníků na KOPIS a zavolat na
tísňovou linku jen tak, třeba kvůli popovídání nebo nahlášení neexistující události,
vězte že toto jednání může být kvalifikováno i jako trestný čin podle §276 nebo §357
Trestního zákoníku. Od telekomunikačního
úřadu hrozí pokuta až do 100 000 Kč - nehledě na to že pokud si budete chtít popovídat často, může se stát že si ze svého
telefonu již nikdy nezavoláte. Váš operátor
je povinen na žádost složky IZS Váš telefon
zablokovat – a nepomůže ani anonymní
SIM karta, protože operační důstojník vidí
i výrobní číslo Vašeho telefonu.
Bohužel je takových volání např. na linku
112 až 75%... Blokují se tak linky, které
v té chvíli může akutně potřebovat někdo
jiný.
Jaroslav Ondráček, velitel JSDHo Bukovina
s využitím Wikipedia.org

Pracoviště linky 112
Operační důstojník na lince 158

foto: por. Bc. Jan Dvořák, HZS JmK
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Sbor dobrovolných hasičů

Hasičská pouť ve Křtinách
V neděli 29. 4. se uskutečnil již sedmnáctý ročník Hasičské pouti ve Křtinách. Největšího jihomoravského setkání hasičů a jejich příznivců se zúčastnilo celkem 39 hasičských
sborů.
Hasiči z Bukoviny jsou již tradičními spolupořadateli společně s ŘK farností Křtiny, městysem Křtiny a sbory dobrovolných hasičů ze Křtin, Kanic, Habrůvky a Babic nad Svitavou.
Krátce po 10 hodině se z místa srazu
na křtinském koupališti vydal průvod
prosluněným městysem k baroknímu
chrámu Jména Panny Marie. V čele
průvodu jela již tradičně historická
koněspřežní stříkačka z Kanic a hned za
ní pochodovaly mažoretky Hvězdičky
z Rosic, kterým hrála do kroku Sivická
kapela. Následovala četa praporečníků
s hasičskými zástavami, dále pěší zástupci sborů a průvod uzavírala historická i soudobá zásahová vozidla.
Za vyzvánění zvonů vešli hasiči do barokního chrámu Jména Panny Marie.
Mši svatou sloužil R. D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný, O.Praem., pověřený
duchovní službou u hasičských sborů
v rámci brněnské diecéze, společně
s křtinským farářem otcem Janem Krbcem.
Po mši se průvod vydal z kostela před
budovu úřadu městyse Křtiny. Zde
všichni přítomní uctili minutou ticha
zemřelé hasiče. Před obecním úřadem
postupně pronesli zdravice: křtinský
místostarosta Emil Pásek, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, senátorka ing. Jaromíra Vítková,
ředitel HZS Jihomoravského kraje plk.
Ing. Jiří Pelikán, starosta sdružení Hasi12
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či Čech, Moravy a Slezska-okres Brno-venkov bratr Josef Gargula a nakonec
velitel FF Spilern z Dolního Rakouska
Alexandr Mattusch. Duchovní Pavel
Rostislav Novotný pak požehnal nový
hasičský prapor křtinských hasičů.
Kulturní program hasičské pouti obstaraly mažoretky Hvězdičky z Rosic, které
za své vystoupení sklidily zasloužený
potlesk. Milé byly i ukázky skladeb
týmu přípravky MiniStars.
Koněspřežnou stříkačku z roku 1892,
kterou udržují v provozu hasiči s SDH
Kanice, viděli návštěvníci v akci při likvidaci požáru hostince U Fárlíků. Naštěstí ne toho skutečného. Pro ukázku
požárního útoku posloužila maketa
umístěná na parkovišti vedle Obecního domu. Motor stříkačky, kterou byla
osazena v roce 1924, se bohužel nepodařilo nahodit. Úspěch zásahu musely
zachránit silné paže hasičů v dobových
uniformách, které nakonec vehnaly
vodu do hadice. Do akce se dostala
také zdravotnice, která vzkřísila omdlelého hasiče pořádným douškem slivovice.

13
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Program pokračoval ukázkou hasičského sportu v podání nejmladších dětí
z SDH Kanic, Březiny a Bukoviny. Mladí
hasiči předvedli za povzbuzování publika zkrácenou ukázku štafetového běhu
která je jednou z disciplín celorepublikové soutěže „Plamen“.
Po nich přišla na řadu ukázka záchranářské práce ve výškách v podání členů
Hasičského záchranného jihomoravského kraje stanice Blansko. Záchranář,
který se spouštěl z 30 metrů vysokého
žebříku kymácejícího se ve větru, projevil notnou dávku odvahy a sklidil zasloužený potlesk.
Poslední ukázku obstarali opět hasiči
z SDH Kanice, kteří názorně předvedli,
jak správně uhasit hořící pánvičku v kuchyni. Správná metoda je zamezit přístupu vzduchu mokrým hadrem. Nejhorší, co člověk může udělat, je vylít na
hořící tuk vodu. Názorná ukázka každého diváka přesvědčila, že takovým počínáním by si přivodil silné popáleniny
a pravděpodobně také způsobil požár
celého domu.
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Nesmíme zapomenout ani na Sivickou
kapelu, která vyplňovala mezery mezi
jednotlivými vystoupeními. Připraveny
byly také rozličné hasičské suvenýry.
Děti plnily úkoly, které pro ně byly připraveny na stánku hasičského sboru
Jihomoravského kraje. Mohly se také
vyřádit na gumových atrakcích a svézt
se vláčkem.
O pitný režim a naplnění žaludků se
mimo místní restaurace starali hlavně
hasiči z SDH Bukovina, která provozovala pojízdný pitný stánek a polní kuchyni s várnicemi naplněnými vyhlášeným gulášem.
Krásné slunečné počasí letos hasičské pouti opravdu přálo. Jistě přispělo
k pohodě zúčastněných dobrovolných
hasičů i ostatních diváků. Vydařená
akce nám opět připomněla, že máme
v našich obcích vycvičené dobrovolné
hasiče, připravené k zásahu. Važme si
jich za to, co pro nás dělají a přejme jim
i sobě co nejméně výjezdů.
Tak zase za rok...
text a foto Jaroslav Luner
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Ohlédnutí za kulturními a společenskými událostmi

Společenský ples
Tradiční společenský ples
se konal opět v Kulturním
domě v Bukovince. Netradiční byl jen pozdnější termín - 3. března. Jinak bylo
vše tradiční. Opět ho pořádali hasiči společně s obcí
Bukovina. Opět zahrál k tanci Tom Sawyer Band, byla
bohatá tombola i občerstvení. Opět se vydařil.
text a foto Jaroslav Luner
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Český rozhlas Brno v Bukovině
Před budovou Obecního úřadu byla 10. 4. od 16 hodin k mání pěkná brožura s názvem
Babské rady z vysílání Apetýtu Českého rozhlasu Brno. Rozdávali ji pracovníci brněnské
redakce Českého rozhlasu. Jmenovitě to byl programový vedoucí Jiří Kokmotos, dále
Hana Ondryášová, spoluautorka oblíbených srdcovek Zdeňka Junáka a ranní moderátor Pavel Kašpar. Na obálce brožury je fotografie Jarky Vykoupilové a Zuzany Plíškové, které jsou moderátorkami pondělní rozhlasové poradny Českého rozhlasu Brno
s názvem „Babské rady“. Tento rozhlasový pořad je věnován vyzkoušeným receptům
a trikům našich maminek a babiček. Vznikl loni v létě a původně měl vydržet ve vysílání pouze přes prázdniny. Záplava rad, které posluchačky i posluchači každý den píšou a telefonují
do vysílání udělala z Babských
rad nakonec poradnu pravidelnou. Brožurka obsahuje výběr
těchto rad pro kuchyně, domácnost, zdraví, krásu i zahradu. Český rozhlas Brno ji vydal jako pozornost pro posluchače za všechny
dobré rady, kterými do tohoto pořadu přispěli. V rozhlase také určitě doufají, že jim brožurka přiláká
další posluchače.
text a foto Jaroslav Luner

Pro ty, kdo brožurku z nějakého důvodu nezískali, z ní vybíráme několik dobrých babských rad:
Do kuchyně:

Pro zdraví a krásu:

ABY CHUTNALY STARÉ BRAMBORY JAKO
NOVÉ, přidáme do vody při vaření mléko ne bo bylinky (například libeček, kopr,
bobkový list).

NEMŮŽEME-LI USNOUT, POMŮŽE PIVO.
Je ale třeba ho ohřát na teplotu zhruba
40 stupňů.

VAJÍČKA PŘI VAŘENÍ NEPRASKNOU,
když špendlíkem na jejich zaoblenějším
konci uděláme dva až tři otvory.
KDYŽ PŘI VAŘENÍ K RÝŽI PŘIDÁME kousek másla, nepřilepí se k hrnci. Když přidáme navíc citrónovou šťávu, tak se neslepí a zachová bílou barvu.
PRASKNUTÍ SEKANÉ zabráníme, když do
masa nastrouháme syrovou bramboru.
Pro domácnost:
SKVRNY OD TŘEŠNÍ A BORŮVEK ODSTRANÍME TAK, že místo potřeme mlékem s cukrem a necháme působit. Poté
vypereme s pracím přípravkem nebo mýdlem.
MASTNÉ SKVRNY NA VŠECH TEXTILIÍCH
(včetně hedvábí) odstraníme takto: Část
znečištěného oděvu položíme na rovnou
plochu a na skvrnu nastrouháme krejčovskou křídu. Necháme působit přes
noc. Potom vyklepeme a vykartáčujeme.
Nemáme-li krejčovskou křídu, můžeme
použít obyčejnou školní.
ŽVÝKAČKU Z KOBERCE DOSTANEME
když si vezmeme na pomoc led. Roztříštíme ho, dáme do igelitového sáčku a na
žvýkačku přikládáme, dikud neztuhne.
Pak ji lehce oddrolíme.

18

PROTI BRADAVICÍM pomáhá citrón nebo
křída. Kousek citrónu uřízneme tak, aby
na něm byla jak dužnina, tak ještě trochu kůry. Přiložíme, zalepíme a necháme
přes noc. Křídu naškrábeme, smícháme s
kapkou vody a touto hmotou potřeme a
přelepíme.
ČERNÉ RUCE OD OŘECHŮ nejlépe vyčistíme pyrosiřičitanem draselným - jedná
se o prostředek na konzervaci vína, zelí
nebo zeleniny a koupíme ho třeba ve vinařských potřebách.
Pro zahradu
SNADNO POCHYTAT SLIMÁKY je možné
díky miskám pod květináči. Slimáci nemají rádi světlo a potřebují se proto po
vydatném nočním hodování přes den někde schovat. Ke každému záhonku položíme jednu misku, nepolepitelní škůdci v
ní najdou přes den úkryt, a do večera je
máme čas posbírat.
JAK NA MRAVENCE? Sedlinu z kávy dolijeme vodou do poloviny hrnku a nalijeme k mraveništi. Pomáhá také mletá skořice nebo prášek do pečiva. Musíme ale
sledovat, odkud mravenci cestují a nasypat do těchto míst. Někomu také zabírá v
kuchyni potřít některá místa přípravkem
na nádobí.
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Česká televize Brno v Bukovině

Možná jste si všimli, že v blízkosti naší vesnice i ve vesnici samotné již od podzimu
natáčí štáb České televize. Lesy i louky
v našem okolí slouží filmařům jako jedna
z kulis pro další pokračování oblíbeného
seriálu pro děti s názvem „S Hubertem do
lesa“. Prvních šestnáct dílů tohoto seriálu odvysílala televize na dětském kanálu
„Déčko“ na podzim roku 2016. Hubert
je lovecký pes. Patří hajnému, u kterého vnuk Filip s kamarádkou Eliškou tráví
prázdniny. Děti se psem Hubertem objevují, co všechno se dá vidět a zažít v lese
a na loukách. Postupně také poznávají zvířecí obyvatele přírody. Roli hajného hraje Ladislav Kolář, dětských rolí se zhostili
Eliška Cupová a Filip Kocman. Nově díly
seriálu by mělo „Déčko“ České televize
odvysílat na podzim tohoto roku.
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Ukliďme si Bukovinu
Každý rok na jaře probíhá celorepubliková akce s názvem „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. K této aktivitě se již několik let hlásí
také naše obec. Letos byl úklid vyhlášen na
21. 4. se srazem u „zrcadla“. Sešla se zde
skupina dobrovolníků, kterým není lhostejné v jakém prostředí žijí. Účastníci akce
dostali pytle a vyrazili na sběr odpadků do
přidělených rajónů v naší obci a okolí. Až se
nechce věřit kolik toho našli. Je velká škoda,
že se do této prospěšné akce každoročně
zapojuje tak malý počet občanů. My ostatní
bychom jim měli poděkovat alespoň tím,
že budeme dávat odpadky jen tam kam patří. Bylo by hezké, kdyby dobrovolníci, kteří přijdou příští rok, měli pytle na odpadky
když ne prázdné, tak alespoň poloprázdné.
Bylo by také hezké, kdyby se dobrovolníků
sešlo víc, ne jen hrstka tradičních uklizečů.
Odměnou pro každého účastníka je pak
dobrý pocit, že něco udělal pro obec ve které žije, že byl užitečný. A také opečený špekáček a pití v režii obce...
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Pálení čarodějnic
Letošní pálení čarodějnic v předvečer
prvního májového dne se organizačně
nevymykal těm v předchozích letech.
Čarodějnice a čarodějové v čarodějných oblecích i v civilu obešli vesnici.
Nesli figurínu, která byla vyrobena za
účelem symbolického spálení na vrcholku hořící vatry. Ta byla připravena stejně jako v minulých letech na
„bečkodromu“. Pod vedením Mirky
Hynštové se čarodějnice a čarodějové
shromáždili kolem ohně a během jeho
zapalování pronesli několikrát ochranné zaříkávání proti zlým silám.
Nezůstalo jen u zaříkávání. Děti přispěly k ochraně proti zlu i tím, že v kouzelné jeskyni vyrobily zázračný lektvar.
Také si namíchaly do váčku bylinky,
které je budou celý rok ochraňovat.
Vše opět pod vedením hlavní čarodějky
Mirky Hynštové. U jeskyně čekala děti
ještě zábavná hra s obrázky. Nemohlo
chybět ani tradiční opékání špekáčků.
Celá akce proběhla pod bedlivým dohledem hasičů. Vzhledem k nezvykle
vysokým dubnovým teplotám, suchu
a větrnému počasí bylo letos riziko požáru větší než v minulých letech. Na základě varování meteorologů bylo proto
zapalování ohňů v některých místech
zakázáno. Přesto letos v tento den vyjížděli hasiči celkem k 136 požárům.
Pro srovnání: loni bylo v tento den
evidováno 81 požárů, v předloni jich
bylo 120. Dlouhodobý denní průměr,
který je 47 požárů byl tedy o letošních
čarodějnicích téměř trojnásobně překonán.
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Jak jsme psali již loni, čarodějnické ohně jsou viditelné i z vesmíru. Na snímku z družice NOAA, která snímkuje Zemi z výšky
850 kilometrů, vidíme ohně v podobě tmavých teček. Většina
Moravy je bohužel zakryta oblačností. Můžete si všimnout, vysoké koncentrace ohňů na sever od hranic v německé Lužici
a v Sasku. Na snímku lze také poznat, že ohně se pálily také
v Praze, přestože to tam bylo zakázané.
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Kouzelná revue Kellner
Ve dnech 30. 4. až 2. 5. předváděla v naší vesnici své umění kouzelnická skupina Kellner. Na programu byla tři různá představení plná kouzel a humoru. První představení
se však nekonalo pro malý zájem. Zřejmě proto, že kolidovalo s pálením čarodějnic.
V dalších dnech se již stan slušně zaplnil diváky, z velké části dětskými. Triky, z nichž
mnohé vzbuzovaly nevěřícný úžas, byly střídány humornými skečemi. Představení byla
pěkná a diváci se rozhodně nenudili.
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Ohlédnutí za zimními radovánkami
O letošní zimě se dá se říct, že byla celkově velmi mírná. Denní teploty jen málokdy
klesly pod nulu a sněhu také moc nenapadlo. Ladovské zimní dny, vhodné pro lyžování
nebo sáňkování by se daly spočítat na prstech. Na konci února a začátku března nám
však zima přece jen ukázala svou mrazivou tvář. Konečně bylo možné nastříkat hřiště
u školy, kde byly až do té doby zbytečně nachystány mantinely. Děti si tak mohly užít
alespoň na několik dnů hladké ledové plochy. Vděčí za to partě mladíků, kteří plochu
na bruslení na začátku zimy připravili a s příchodem mrazů se pak vzorně starali o led.
Jmenujme na tomto místě alespoň Jiřího Hynšta ml., Jakuba Boháčka, Romana Jeřábka
ml., Patrika Kocmana, Davida Kocmana... Jim i všem ostatním, kteří pomohli, patří náš
velký dík.
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Bukovina v proměnách času
V dnešním čísle otevíráme novou rubriku, ve které se budeme snažit zmapovat proměnu naší vesnice v průběhu času. Budeme postupně otiskovat historické snímky
z různých částí vesnice a porovnávat je se současným stavem. Dnes jsme z archivu
obce vybrali fotografie na kterých je zachycen již neexistující dům s doškovou střechou,
který stával vedle dnešního Obecního úřadu. Oba snímky jsou bohužel nedatované.
Fotografie na této straně by mohla být z 50. - 60. let minulého století. Ta na protější
straně je zřejmě starší, snad ze 40. let minulého století. Vidíte na ní slavnostní průvod
při příležitosti Orelského cvičení. Vedle domku s doškovou střechou jste asi poznali
budovu Obecního úřadu. Pod oběmi fotografiemi je pro srovnání současný snímek.

Pokud by někdo dokázal zpřesnit datování dnes otištěných historických fotografií,
ozvěte se na telefon 608 509 337 nebo e-mail: jluner@email.cz. Věříme také, že se
v rodinných albech najdou další zajímavé fotografie, na kterých jsou zachyceny části vesnice nebo jednotlivé domy tak, jak vypadaly v dávné nebo nedávné minulosti.
Budeme vděčni za jejich laskavé zapůjčení za účelem naskenování do archivu obce,
případně otištění ve Zpravodaji. Pokud budete ochotni se zapojit do této akce, ozvěte se na výše zmíněný kontakt, nebo přineste fotografie přímo k Lunerům č. p. 128,
případně na Obecní úřad. Bude s nimi zacházeno s největší opatrností a budou co
nejdříve vráceny.
28
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Znáte okolí Bukoviny?

Po stopách zaniklých vesnic v Rakoveckém údolí

V dnešní inspiraci pro jarní výlet se opět vydáme do krásného Rakoveckého údolí.
V minulém čísle, jsme se věnovali starověkému osídlení oblasti. Jedinečné stopy
po keltském a později
i slovanském osídlení
jsme prozkoumali na vrchu Černov nedaleko Račic. Zastavili jsme se i na
slepencové skále Beran,
která bývá také označována jako Hlavní skála,
ze které jsou krásné výhledy do údolí. Minule
jsme se však nekochali
pěknou vyhlídkou, ale
věnovali jsme se zbytkům starověké svatyně.
Výhled ze skály Beran

dena jako součást račického zboží. Podle archeologických nálezů ves zanikla v polovině
15. století, pravděpodobně během husitských válek. Tehdy Rakoveckým údolím několikrát táhla husitská i katolická vojska. Druhá a poslední písemná zmínka o vsi pochází
až z roku 1563, kdy už je ovšem uvedena jako pustá.

U Tří smrků. Putujete-li Rakoveckým údolím dále směrem k Jedovnicím, stojí za to

udělat si malou zacházku po modré turistické značce směrem k Ruprechtovu. Dojdete
po ní ke známému romantickému místu na louce, kterému se říká „U tří smrků“. Největší z majestátních smrků má zvláštně rozložitou korunu, jejíž kostru tvoří několik kmenů.

V Rakoveckém údolí se najdou také zřetelné stopy po zdejším středověkém životě.
Dnešní procházku začneme pod již zmiňovaným vrchem Černovem, který se tyčí nad
začátkem tohoto kaňonovitého údolí. Vyjdeme od pomníčku připomínajícím místo seskoku ruské partyzánské skupiny Jermak na podzim 1944. Tato skupina se rychle rozrůstala a úspěšně operovala hlavně na území Drahanské vrchoviny až do konce války.

Sokolí. Vydáte-li se od

pomníčku Jermak po cestě vedoucí přes širokou
louku, máte po levé ruce
místo, kde kdysi stávala
zaniklá středověká obec
Sokolí. Dnes zde již stopy po bývalých staveních
patrně nenajdete. Zbytky
vsi byly objeveny náhodně v roce 1969 při odvodňovacích pracích. První
a dlouho jediná písemná
zmínka o Sokolí pochází
z roku 1376, kdy je uve30

Koruna smrku tvořená několika několika kmeny.
Vpravo brčál menší neboli barvínek.

Ještě poměrně nedávno zde byla mnohem
větší mýtina s políčky a loukami. Také smrky zde stály původně čtyři, ale jeden z nich
byl zasažen bleskem. Smrky nechal vysadit
v 70. letech 19. století majitel zámku v Račicích baron von Palm.
Místu se také někdy
říká Na Krchůvku nebo
Na Barvínku. Za pahýlem bývalého čtvrtého
stromu nacházeli lidé
zvláštní vyvýšeniny pokryté barvínkem (brčál
menší). Domnívali se
jde o zaniklý hřbitov, protože barvínek si
libuje na místech bohatých na živiny. Takovými místy ovšem bývají nejen bývalé
hřbitovy, ale také bývalá lidská sídliště. Tuto
skutečnost využívají archeologové při jejich
vyhledávání. Barvínek možná také inspiroval profesora Černého, kterému se zde
v roce 1953 podařilo lokalizovat zaniklou
středověkou vesnici Vilémov.

Vilémov. Podle archeologických nálezů byl Vilémov založen ve 13. století, v době vel-

Na této louce stávala vesnice Sokolí

ké kolonizace. První a zároveň poslední písemná zmínka o Vilémovu, tehdy již pustém,
pochází z roku 1563. Vesnice zanikla na počátku 15. století, v době, kdy začaly husitské
války. Přímou příčinou zániku však zřejmě není válečná pohroma, která bývá provázena
požárem. Podle všeho obyvatelé vesnici z nějakého důvodu opustili, nebo vymřeli.
Stopy zaniklé vesnice se táhnou v délce přes 200 metrů, lokalizováno bylo 22 stavení,
9 studní a 2 sklepy. V největším stavení byly nalezeny zbytky strusky, patrně pozůstatky
po tavírně železa. Pokud budete pozorně hledat v porostu v blízkosti tří velkých smrků,
určitě objevíte stopy po bývalých stavbách v podobě vyvýšenin, či prohlubní.
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Krásné Rakovecké údolí stojí za výlet i v případě, že nejste zrovna milovníky historie.
Tento přírodní park nabízí spoustu krás a jistě zde najdete nejedno rozkošné zákoutí,
romantické skalní útvary a také tajuplné lesy, které jsou opředeny bájnými zkazkami
a strašidelnými historkami. Třeba o zakopaném pokladu, o černokněžníkovi, či vraždě
ševcovského učně...

Zbytky jedné ze staveb bývalého Vilémova - pravděpodobně rotundovitý sklep

Bystřec. Vraťme se nyní zpět do Rakoveckého údolí. Pokud se vydáte směrem k Jedovnicím, brzy dojdete k místu, kde stávala nejznámější a nejvíce prozkoumaná zaniklá
vesnice - Bystřec. Tu jsme podrobně popsali v předminulém čísle a tak ji dnes mineme
bez povšimnutí.

text, foto a mapka Jaroslav Luner

Budkovany. Pro úplnost nám ještě zbývá poslední ze známých zaniklých středověkých vesnic v Rakoveckém údolí - Budkovany. Archeologové ji lokalizovali ke stejnojmennému rybníku v katastru obce Jedovnice. Nacházela se mezi jihozápadním okrajem hráze dnešního rybníka a okrajem lesa, který je odtud jižním směrem. Na loučce
mezi hrází a cestou jsou ještě patrné stopy po staveních. Další pozůstatek stavby čtvercového půdorysu lze rozeznat až při okraji lesa nad rybníkem. Mezi oběma konci bývalé vesnice je dnes obdělávané pole, a tak zde již žádnou stopu bývalého osídlení nenajdete. V minulosti zde však bylo nalezeno větší množství střepů středověké keramiky,
kladené do období mezi 2. polovinu 13. století a 1. polovinu 15. století.
Soudě podle těchto nálezů byla vesnice založena v druhé polovině 13. století. Její původní
německý název byl Ulraichslog a pod tímto názvem je také zapsána v prvním výčtu osad
holštejnského panství z roku 1349. Díky tomuto názvu badatelé usuzují, že vesnice byla
založena německými kolonisty. Její název byl pravděpodobně odvozen od tak zvaného
lokátora - to je člověka, který na toto vytypované místo kolonisty přivedl. V zápise z roku
1371 se však již objevil český název Budkovany, který se od té doby již nezměnil. K zániku
vesnice pak došlo mezi léty 1437 až 1464, s největší pravděpodobností požárem. Svědčí
o tom nálezy vypálené mazanice.

Pozvánky na kulturní a společenské akce
Zveme malé i velké, začínající i pokročilé cyklonadšence na
Zveme malé i velké, začínající i pokročilé cyklonadšence na

KDY: KDY:
SRAZ: SRAZ:
DOZVÍTE
SE: SE:Praktické
radyrady
o údržbě
kola
DOZVÍTE
Praktické
o údržbě
kola
Informace
o vybavení
kola
a ochranných prostředcích
prostředcích připři
jízdě
Informace
o vybavení
kola
a ochranných
jízdě

ZAŽIJETE:
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ZÍSKÁTE:

Osvědčení o absolvování kurzu cyklistiky

ZÍSKÁTE:

Na této louce u hráze rybníka Budkovan objevíte při pozorném zkoumání zbytky staveb bývalé vesnice Budkovany v podobě nerovností terénu. Vesnice pokračovala dál napravo přes cestu a mimo snímek přes pole až k lesu.

Zásady
bezpečnosti
jízdy
kole
Zásady
bezpečnosti
jízdy
nana
kole

Osvědčení o absolvování kurzu cyklistiky

Dobrou náladu a pěkně prožité odpoledne

Dobrou
pěknědoporučujeme
prožité odpoledne
Pro účastníky do
18 let jenáladu
povinnáapřilba,
rukavice a chrániče.
Pro účastníky
18 letpro
je předškolní
povinná přilba,
doporučujeme
a chrániče.
Akce jedo
vhodná
děti s rodiči,
malé i větší rukavice
školáky a všechny
milovníky cyklistiky bez

omezení věku. Občerstvení zajištěno.
Akce je vhodná
pro předškolní děti s rodiči, malé i větší školáky a všechny milovníky cyklistiky bez
omezení věku. Občerstvení zajištěno.
33
Na Vaši účast se těší manželé Ducháčkovi, Obec Bukovina, SDH Bukovina, Základní škola Bukovina

Zpravodaj obce Bukovina 2 /2018

Zpravodaj obce Bukovina 2 /2018

POZOR! NÍŽE UVEDENÉ, HLAVNĚ PRÁZDNINOVÉ AKCE S MÍSTEM KONÁNÍ NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI, MOHOU BÝT ZRUŠENY Z DŮVODU ZAHÁJENÍ STAVBY VE ŠKOLE, O KTERÉ
PÍŠEME NA JINÉM MÍSTĚ. POKUD SE TAK STANE, BUDE TO VČAS OZNÁMENO.

28. 7.

ZÁJEZD DO DIVADLA V HLÍNĚ

LOTRANDO A ZUBEJDA

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí vás zvou na

Bukovinský
DĚTSKÝ DEN
S VEČERNÍČKY
sobota 9. 6. od 15:00 na hřišti u školy

30. 6.

od 9:00

BUKOVINSKÉ ŠTAFETOVÁNÍ
Memoriál Eugena Třísky

PODROBNOSTI BUDOU UPŘESNĚNY

18. 8.
TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU

ARCUS
ZAČÁTEK VE 20:00

VE 20:00 TANEČNÍ ZÁBAVA
HRAJE HUDEBNÍ SKUPINA

MÉDIUM
19. 8.

ŽALMAN A SPOL.

ZAČÁTEK I MÍSTO KONÁNÍ BUDOU UPŘESNĚNY
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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

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.

květen 2018
do tisku připravil Jaroslav Luner
fotografie na obálce Jaroslav Luner

