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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

ných čerpacích zkouškách byla vyhotovena závěrečná zpráva o kvalitě a kvantitě vody.
Ze zprávy vyplynulo, že kvantita vody je pro naše potřeby dostačující. Kvalita vody je
rovněž vyhovující. Jediným nadlimitním prvkem je obsah manganu. Z tohoto důvodu
se musí projektová dokumentace vodojemu doplnit o jednoduchou úpravnu vody, která přebytečný mangan z vody odstraní. Za zmínku tohoto období ještě stojí vydávání
poukázek občanům naší obce na celodenní vstup na koupaliště ve Křtinách. Celkem
bylo vydáno 252 poukázek individuálních a 35 poukázek rodinných. Na koupališti bylo
uplatněno 117 poukázek individuálních a 9 poukázek rodinných.

dostává se Vám do rukou druhé vydání
Zpravodaje obce Bukovina v roce 2022,
které shrnuje vše podstatné, co se v naši
obci stalo od května do srpna t. r.
V měsíci červnu se podařila stavebně dokončit stavba téměř nové místní komunikace na Klevetnici a oprava povrchu
místní komunikace od domu č. p. 13,
která začíná nájezdem z krajské komunikace a končí u domu č. p. 114. Věřím,
že tyto opravy ocení zejména ti obyvatelé, kteří tyto komunikace každodenně
používají. Díky uvolněné kapacitě stroje
na pokládání asfaltových povrchů je cca
100 m2 nového asfaltového povrchu
položeno na místní komunikaci ležící na
pozemku parc. č. 428/57, čímž se výrazně omezí splavování hlíny a kamení do
kanalizace v této části ulice na Žlebu. Je
jen škoda, že tato oprava nebyla provedena zároveň s výstavbou lokality Žleb
v roce 2012, neboť cena za opravu by byla
o cca 80% nižší. Rovněž v červnu bylo
přeměněno volné místo před OÚ na
krásný květinový záhon. Pokračuje i příprava výstavby vodojemu. Po dokonče-

Věřím, že tato akce přispěla ke kvalitnímu strávení letního volného času dospělých
i dětí naší obce a byl bych rád, kdyby podobné akce v budoucnu pokračovaly.
Nový asfaltový povrch cesty od Klevetnice
k domu č. p. 120.

Nový asfaltový na pozemku parc. č. 428/57.

SEZNAM ZMĚN V OBCI VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018-2022

Ve dnech 23.-24.9.20222 nás čekají volby do obecních zastupitelstev obcí a ve volebním obvodu Blansko i volby senátní. Volby do zastupitelstva obce sice nebude provázet
napětí, která kandidátní listina ve volbách uspěje, ale i přesto věřím, že k volbám přijdete a svým hlasem dáte najevo, že se zajímáte o veřejný život v obci.
Tento Zpravodaj je posledním vydáním v končícím volebním období zastupitelstva obce
2018-2022. Jsem přesvědčen, že změny, kterými Bukovina prošla v tomto období, se
pozitivně projevily v životě každého obyvatele počínaje přístavbou školy, novým hřištěm, opravenými místními komunikacemi a konče mnohem kvalitnější údržbou veřejné
zeleně a zimní údržbou místních komunikací. Ucelený seznam všech změn za volební
období je uveřejněn v dalším obsahu Zpravodaje. Děkuji tedy tímto všem zastupitelům a zastupitelkám obce za zodpovědný a konstruktivní přístup a za důvěru, kterou
mi před čtyřmi roky dali, abych se jako starosta obce mohl rozhodujícím způsobem
podílet na řízení a rozvoji naší obce. Věřím, že jsem jejich důvěru nezklamal a budu
velmi potěšen, pokud budu moci pokračovat v této práci i v dalším volebním období.
Rovněž děkuji členům SDH Bukovina a dalším dobrovolníkům, kteří se v tomto volebním období podíleli ve svém volném čase na pořádání kulturních a sportovních akcí
a volnočasových aktivit.
Váš starosta obce Luboš Janda

Termín

Název akce

Zhotovitel

prosinec 2018

Zálohování dat OÚ, ochrana před kybernetickým útokem

Česká informatika s. r. o.

20 065 Kč

prosinec 2018

Instalace EZS Jablotron na OÚ – zabezpečovací systém

Fas Brno s. r. o.

30 313 Kč

prosinec 2018

Výměna žaluzií na OÚ

Rubínek Jiří

2

Celkové náklady

Dotace

Poskytovatel

7 183 Kč
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Termín

Název akce

Zhotovitel

Celkové náklady

březen 2019

Zahájení stavby Přístavba ZŠ

Expolinerealitní s. r. o. Brno

0 Kč

duben 2019

Oprava cesty mezi bytovkami

Expolinerealitní s. r. o. Brno

64 653 Kč

květen 2019

Renovace 150 ks vodoměrů

BVK a. s.

68 462 Kč

květen 2019

Výměna 150 ks vodoměrů

Jan Březina

51 290 Kč

květen 2019

Vítací cedule obce

Alerion s. r. o.

9 305 Kč

květen 2019

Pamětní deska k Lípě republiky

Fantal Marek

6 000 Kč

květen 2019

Výroba nového železného roštu u dětského hřiště

místní občan

2 300 Kč

červen 2019

Oprava cesty – výmoly č. p. 60 - č. p. 13

Expolinerealitní s. r. o. Brno

červen 2019

Generační obměna na pozici knihovnice – Alice Adamová

červen 2019

Vytvoření oficiálního obecního profilu na Facebooku

Alice Adamová

červen 2019

Spuštění nových internetových stránek obce

Galileo s. r. o.

32 670 Kč

červen 2019

Spuštění internetové aplikace GisOnline

Topgis s. r. o.

32 428 Kč

červen 2019

Revitalizace dřevěných konstrukcí, oken a dveří u nájemních bytů

Pictum s. r. o.

56 730 Kč

červenec 2019

Instalace malované mapy vedle kapličky

SDH Bukovina

1 000 Kč

srpen 2019

Nová přívod el.energie na bečkodrom – skříň + jističe + měření

Rotrekl s. r. o.

33 141 Kč

září 2019

Odstranění vraku auta u Agos Bio

Šenk – vrakoviště

říjen 2019

Prodloužení chodníku od zastávky naproti školy u č. p. 71

Expolinerealitní s. r. o. Brno

246 000 Kč

říjen 2019

Oprava vodovodu – vadný hydrant na Žlebu – u č. p. 157

Expolinerealitní s. r. o. Brno

22 997 Kč

Poskytovatel

12 705 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč

říjen 2019

Oprava vodovodu – přípojka č. p. 172

Expolinerealitní s. r. o. Brno

říjen 2019

Zakoupení nového přívěsného vozíku k VARI

Vari Vyškov s. r. o.

13 000 Kč

říjen 2019

Výměna vchodových dveří u hasičské zbrojnice

místní občan

25 926 Kč

listopad 2019

Plot u děstkého dolního hřiště 35 m

Davlim Olomučany s. r. o.

48 340 Kč

listopad 2019

Zakoupení nového rozmetadla posypových hmit CONE 400

Prodag Zlín s. r. o.

prosinec 2019

Dokončena Přístavba ZŠ včetně vybavení

Expolinerealitní s. r. o. Brno

16 812 008 Kč

březen 2020

Oprava revizní šachty na zastávce před OÚ

Expolinerealitní s. r. o. Brno

4 751 Kč

březen 2020

Instalace závory Na žlebě včetně úpravy terénu a chodníku

Expolinerealitní s. r. o. Brno

18 305 Kč

4 223 Kč

50 606 Kč

duben 2020

Instalace plachty na pískoviště na spodním dětském hřišti

Flora servis s. r. o.

4 000 Kč

duben 2020

Výměna písku ve všech dětských pískovištích

Expolinerealitní s. r. o. Brno

9 062 Kč

květen 2020

Instalace 9 ks odpadkových košů včetně potřeb pro pejskaře

Profiba + Expoline s. r. o.

44 010 Kč

květen 2020

Nátěry konstrukcí – vrata a vchod OÚ, okna do ulice

Pictum s. r. o.

32 570 Kč

červen 2020

Schválení Programu rozvoje obce včetně dotazníkového šetření

Jaroslav Luner + starosta

28 000 Kč

červen 2020

Oprava kanálu u točny

Expolinerealitní s. r. o. Brno

4

Dotace

11 700 000 Kč

IROP

3 683 Kč
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Termín

Název akce

Zhotovitel

Celkové náklady

Dotace

Poskytovatel

srpen 2020

Příprava výdejny stravy ZŠ – stavební část

Expolinerealitní s. r. o. Brno

242 443 Kč

srpen 2020

Výměna 15 ks oken ve staré budově ZŠ

VPO Protivanov a. s.

326 594 Kč

293 935 Kč

Min. financí ČR

Mikulenčák Dušan

572 013 Kč

300 000 Kč

JMK

srpen 2020

Vybavení výdejny obědů ZŠ

září 2020

Generační obměna na pozici účetní - Bronislava Turčinková

říjen 2020

Osvětlení zastávky IDS JMK Bukovina – rozcestí

EKV spol. s. r. o.

listopad 2020

Rekonstrukce čekárny autobusové zastávky před OÚ

místní občan

listopad 2020

Výměna zámkové dlažby autobusové zastávky před OÚ

Expolinerealitní s. r. o. Brno

65 525 Kč

listopad 2020

Oprava nepropustné kanalizace u č. p. 63

Expolinerealitní s. r. o. Brno

27 680 Kč

březen 2021

Generační obměna na pozici obecní pracovník – Pavel Remunda

březen 2021

Oprava vodovodního řadu u č. p. 29

Expolinerealitní s. r. o. Brno

březen 2021

Bezpečnostní prořez stromů – 5 ks

Vojtěch Páv, Praha

duben 2021

Nákup vozu Peugeot Partner

Kupi s. r. o.

červen 2021

Víceúčelové hřiště

Swietelsky s. r. o.

3 908 331 Kč

2 406 816 Kč

Min. pro místní rozvoj

1 003 709 Kč

638 718 Kč

Min. pro místní rozvoj

118 500 Kč

JMK

226 000 Kč

JMK

848 887 Kč

Min. pro místní rozvoj

0 Kč
62 854 Kč

30 000 Kč

dar od Bukovinky

130 000 Kč

62 000 Kč

JMK

0 Kč
43 994 Kč
23 837 Kč
156 000 Kč

červen 2021

Workoutové hřiště

Swietelsky s. r. o.

srpen 2021

Vysazení květinového záhonu u točny

Chytrý Martin

7 300 Kč

září 2021

Oprava obecní studny u točny

místní občan

2 418 Kč

prosinec 2021

Schválení územního plánu obce Bukovina

Ing. Arch. Kočišová Helena

263 420 Kč

prosinec 2021

Základová deska + zámková dlažba – traktor

Expolinerealitní s. r. o. Brno

388 237 Kč

prosinec 2021

Ocelová konstrukce – garáž pro traktor

Tabserviss PL

160 000 Kč

prosinec 2021

Traktor + příslušenství (vlečka, radlice, příkopové rameno)

Tym central Europe s. r. o.

červen 2022

Stavební úprava obecní studny na parc. č. 1060 / 2

Expolinerealitní s. r. o. Brno

1 065 586 Kč
21 267 Kč

červen 2022

Oprava vodovodní přípojky u č. p. 157

Expolinerealitní s. r. o. Brno

5 760 Kč

červen 2022

Oprava místní komunikace

Expolinerealitní s. r. o. Brno

508 437 Kč

červen 2022

Úprava prostranství před OÚ

Chytrý Martin

červen 2022

Hydrogeologické vrty 70 m a 90 m – I. etapa

Geotest + Quantris s. r. o.

1 066 918 Kč

červen 2022

Oprava místní komunikace na Klevetnici

Swietelsky s. r. o.

1 067 930 Kč

červenec 2022

Oprava místní komunikace na Žlebu

Swietelsky s. r. o.

137 262 Kč

srpen 2022

Výměna vodoměrů – 28 ks

místní občan

srpen 2022

Kompostéry pro obyvatele obce – 55 ks

RRAVM

srpen 2022

Servis vchodových dveří OÚ a obchod

Leschinger s. r. o.

Celkem

6

19 070 Kč

9 000 Kč
54 097 Kč
9 377 Kč
28 903 219 Kč

16 624 856 Kč
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volby do zastupitelstva obce Bukovina
se uskuteční ve dnech:
pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hod.
sobota 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hod.

Oznámení podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Bukovina je volební místnost – zasedací místnost v budově Obecního úřadu Bukovina, Bukovina č. p. 31. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Voliči bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, případně
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky, nebude mu hlasování umožněno. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí jsou závazné pokyny
předsedy okrskové volební komise. Hlasovací lístky budu dodány voličům nejpozději
3 dny přede dnem voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební
místnosti. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat Obecní úřad
Bukovina, telefon 516 439 253, 724 186 379, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Starosta obce Luboš Janda

PREZENTACE BYTOVÉHO DOMU MERALKY

Dne 14. 6. 2022 se uskutečnila v budově Základní školy Bukovina prezentace developerského projektu bytového domu Meralky firmy ExpolineRealitní s. r. o. Autorkou
návrhu je architektka Stanislava Fixelová, která v naší obci již zrealizovala přístavbu
školy. Představila svůj návrh projektu názorně pomocí vizualizací a zodpověděla také
na všechny dotazy účastníků prezentace.

Bytový dům Meralky bude umístěn u příjezdové cesty do lokality Žleb na pozemku
parc. č. 883/37. V domě bude 13 bytů, 5 garáží a před domem 11 parkovacích stání. Na
oploceném pozemku za domem jsou uvažována hřiště pro děti i prostor pro grilování.
Plánované byty budou různě velké – od 2 pokojových po 4 pokojové.
Předpokládá se, že do jara 2023 bude vyřízeno stavební povolení a stavba by měla trvat
23 měsíců. Noví obyvatelé Bukoviny by se tedy měli stěhovat do nového domu v roce
2025.
Dům dostal název podle dnes již skoro zapomenutého názvu lokality, ve které
se bude nacházet. Podle naší nejstarší kroniky se studni, která se nachází v bezprostřední blízkosti zvažované stavby říkalo Meralka podle jména francouzského
vojáka jménem Merald. Tento voják ji prý vykopal snad někdy za napoleonských
válek a nevysychala ani v těch nejsušších letech. Dnes je zdejší voda využívána
jako užitková zdejším zemědělským podnikem.
Jaroslav Luner
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PŘEDÁNÍ SYMBOLICKÉ PÍŠŤALY
V Den Bukoviny 10. 9. sloužil letos mši svatou na oslavu svatého Václava Metoděj Ján
Lajčák, O. Praem, farní vikář ze Křtin. Před jejím začátkem poděkoval naší obci za dar
50 000 Kč na obnovu varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách. Starostovi Luboši Jandovi pak předal symbolickou píšťalu jako poděkování za tento dar. Na tuto malou
repliku se dá dokonce pískat, jak před předáním názorně předvedl.

Ocenění hasiči společně s Alešem Pokorným a Zdeňkem Opletalem.
Vikář Václav Medoděj Ján Lajčák a starosta Luboš Janda
při předávání píšťaly.

ZDRAVICE PANÍ SENÁTORKY
Sbor dobrovolných hasičů obce
Bukovina letos slaví 95. výročí svého založení. Při příležitosti Dne
Bukoviny předal starosta hasičů
Aleš Pokorný společně Zdeňkem
Opletalem ocenění zasloužilým
členům. Při této příležitosti pronesla zdravici i senátorka Jaromíra
Vítková. Vyzdvihla úlohu hasičů
v menších obcích a to nejen zásahových jednotek, ale také jejich
úlohu společenskou a kulturní.
Zmínila také práci hasičů s dětmi
a mládeží.
Senátorka Jaromíra Vítková
a starosta hasičů Aleš Pokorný.

10

PODĚKOVÁNÍ ODSTUPUJÍCÍM ZASTUPITELŮM
Dne 12. 9., po posledním veřejném zasedání zastupitelstva v tomto volebním období, proběhla v zasedací místnosti malá slavnost. Starosta obce Luboš Janda poděkoval
odstupujícím zastupitelům Ivaně Pařízkové a Aleši Pokornému za jejich dvanáctiletou
práci v zastupitelstvu. Oba se rozhodli v následujícím volebním období nekandidovat,
ale přesto slíbili, že se budou i nadále angažovat ve prospěch obce.

Ivana Pařízková, Luboš
Janda a Aleš Pokorný.

Dvoustranu připravil Jaroslav Luner
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
U příležitosti Dne Bukoviny se
uskutečnilo před sochou svatého Václava vítání občánků.
K slavnostnímu aktu se v náručí
svých rodičů dostavili čtyři noví
občané: Šenkýř Martin, Ševčíková Kristýna, Pernicová Stella
a Pavelek Josef. Milou událost
zorganizovala jako obvykle
předsedkyně kulturního výboru
Ivana Pařízková za pomoci členky tohoto výboru Heleny Hynštové. Noví občánci si nejprve Vystoupení žáků Zakladní školy v Bukovině.
vyslechli pásmo recitací a písní
žáků Základní školy Bukovina pod vedením paní ředitelky Mgr. Jany Havelkové. Následně byli představeni starostovi obce Luboši Jandovi, který následně přednesl k rodičům
a dětem krátký proslov. Na závěr slavnostního uvítání občánků se rodiče podepsali do
pamětní knihy a převzali dárky. Pak už se jen všichni vyfotografovali s panem starostou
a neformálně u připravené kolébky.
Novým občánkům přejeme hodně radosti a zdraví, jejich rodičům pak radost ze svých
dětí a trpělivost při jejich výchově.

Paní Helena Ďabolková
91 roků (4. 6.)

Pan Josef Kubeš
90 roků (29. 5.)

Pan Josef Kubeš – zemřel 8. 6. ve věku 90 let
Jaroslav Luner
12
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY V BUKOVINĚ
Minulý školní rok uplynul jako voda. Rozloučili jsme se s 15 páťáky, kteří přešli na druhý
stupeň do spádové školy ve Křtinách nebo do škol ve Vyškově a Brně. V jarním období
jsme s dětmi absolvovali množství výchovně vzdělávacích akcí, na které rádi vzpomínáme. Byla to Recitační soutěž v rámci školy, Velikonoční povídání, Noc s Andersenem
nebo výlet do Arboreta Křtiny v rámci Dne Země. Žáci 1.-4. ročníku vyjeli na cirkusový
zážitkový program v Legrandu, 5. ročník absolvoval projektové dopoledne s digitální
výukou v Akademii malých vědců Smart Brics v Brně. Celé pololetí prolínaly Edukační
hodiny pro předškoláky pod vedením paní učitelek. Ve spolupráci s Etickými dílnami
žáci 4. a 5. ročníku absolvovali zážitkový program věnovaný J. A. Komenskému. Žáci
5. ročníku se stali vítězi mezi školami v Jihomoravském kraji v internetové soutěži
o zdravém životním stylu „V rytmu zdraví“.

Čtvrťáci úspěšně prošli výukou na Dopravním hřišti v Blansku. Den dětí jsme oslavili
v cukrárně ve Křtinách a zpátečním návratem se stopovací orientační hrou za pokladem.
Pasování prvňáčků na čtenáře se neslo ve svátečním i veselém duchu, kdy děti navštívil a z jejich čtenářského umění vyzkoušel zákeřný „Písmenkožrout“. Všichni prvňáčci
úspěšně zdolali jeho úkoly a mohli být pasováni do Řádu čtenářského.
Na výlet jsme letos vyrazili na hrad Veveří, kde nás čekalo pohádkové představení
a další zábavné programy s tématem středověku a historie.

Výlet na hrad Veveří

Jsme čtenáři – první ročník

Prohlubujeme spolupráci s naší Obecní knihovnou pod vedením paní Alice Adamové.
Vítáme tyto aktivity, které napomáhají dětem v zájmu o čtení a knížky. Vyhodnotili jsme
dlouhodobou soutěž Slovíčko po slovíčku, děti obalovaly a roznášely knížky občanům
v obci.
V rámci plnění podmínek udržitelnosti projektu Přístavby odborných učeben jsme zrealizovali výuková dopoledne v rámci spolupráce se školami ZŠ a MŠ Březina, ZŠ a MŠ
Ochoz, MŠ Bukovinka a MŠ Račice. Stihli jsme promítací naučný program Safari v Jedovnicích a uspořádali jsme výstavu výtvarných prací věnovaných tomuto tématu na
našem obecním úřadu.
14

Se školním rokem jsme se rozloučili na hřišti u školy a na školní zahradě. Opékali jsme si
špekáčky, děti předvedly své umění, které nabyly ve sportovním kroužku Trampolínek
a na závěr jsme si i s rodiči užili veselí při diskotéce, kterou nám zajistil pan Svoboda.
S páťáky jsme si v závěru školního roku uspořádali rozlučovací výlet a doufáme, že nás
opět brzy navštíví a sdělí nám své dojmy a úspěchy v nových školách na druhém stupni.
Moc jim to přejeme.
V letošním školním roce se vyučuje v naší škole 57 žáků, z toho 10 prvňáčků. Velkou
změnou je zavedení ranní družiny a její časová změna v odpoledních hodinách. Škola
v letošním školním roce pracuje jako čtyřtřídní, v družině máme dvě oddělení s 54 žáky.
Obědy dovážíme opět ze ZŠ Jedovnice. I v letošním roce nám bude výuku cizího jazyka doplňovat rodilý mluvčí, děti budou mít možnost navštěvovat kroužek Trampolínek
i Angličtiny pro 1. a 2. ročník. Žáci 4. ročníku již mají podle nového ŠVP výuku Informatiky. Těšíme se na spolupráci s rodiči i s našimi obcemi – zřizovatelem Bukovina
a spádovou obcí Bukovinka, které nás podporují a pomáhají nám.

15
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Končí letitá vynikající spolupráce s paní Lenkou Možnou, která organizovala naše SRPŠ
a doufáme, že se v řadách rodičů najdou nástupci, aby mohlo toto sdružení nadále při
škole pracovat a podílet se na akcích pořádaných školou.

ZE ŽIVOTA SDH BUKOVINA
Poslední díl zpravodaje jsme zakončili Hasičskou poutí. Navazující akce
byla 30. 4. Pálení Čarodějnic. Po dvou letech se na této akci sešel opravdu
velký počet účastníků. Děti se mohly těšit z tradičního průletu obcí, kdy
jejich bezpečnost zajišťovali Mirek Písařík, Martin Schild a Jakub Pilař.
Na Bečkodromu se mohli těšit na úkoly v podání Alice Adamové. O zajištění občerstvení se zasloužili Jirka Hynšt st., Kateřina Ondráčková, Lucie Pařízková, Aleš Pokorný.
Vatru zajistil obecní pracovník a dřevo na ni David Kocman. Fotografie a svůj článek již
zveřejnil v předchozím čísle pan Luner.

Poslední den v lavicích v naší škole.

Zahájení školního roku – prvňáčci se svými patrony, páťáky.

Mgr. Jana Havelková, foto Věra Pánková a Jana Havelková.
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Další velkou společenskou akcí
byl Dětský Sportovní Den, který
se konal 18. 6. ku příležitosti dětského dne a dne otců. Celou akci
jsme pojali sportovněji, kdy děti
s rodiči absolvovali cca 3 km trasu na které postupně plnili úkoly
6 stanovišť, a dospělí odpovídali na otázky z kvízu. Po registraci
u hasičské zbrojnice, o kterou se
postarali Ivana Pařízková a Maruška Slaničková, se účastníci vydali
k prvnímu stanovišti – Džberovky. U tohoto stanoviště asistovali
Pavel Buchta a Mirek Písařík. Soutěžící za pomoci vodního proudu
ze džberovek měli sundat láhev
vody. Toto stanoviště se nacházelo u studny na cestě k JZD. Další
stanoviště bylo u silážní jámy, kde
měli soutěžící několikrát obrátit
pneumatiku – pro děti pneumatika od osobního automobilu a kola,
pro dospělé pak pneumatiky od
traktoru. Po této rozcvičce u cesty na Březovou alej plnili účastníci
úkol na stanovišti číslo tři. Jednalo
se o kuželky s koulí na řetězu s obsluhou v podání Zdeňka Opletala
a Kamily Třískové. U tohoto stano-

Z Dětského sportovního dne.
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viště byly otázky ve kvízu spíše z Hasičského prostředí, a tak se odpovědi stávaly mnohdy úsměvné. Na otázku „Kdo je patron hasičů?“, tak ve velkém teple někteří potřebovali
nápovědu. Kamča tak skvěle napovídala, že jméno onoho patrona začíná na písmeno F,
a stejně se jmenuje i mléčný výrobek v podobě jogurtu. O to větší překvapení bylo, když
odpověď jednoho z rodičů byla „Joggobella“. Jistě každý tuší, že správná odpověď byla
sv. Florián. Po této kulturní vložce se dále postupovalo k stanovišti číslo 4 – hod na cíl
v lese u křižovatky na Liščí leč. O toto stanoviště se postarali Šárka a Aleš Třískovi. Děti
házely tenisovými míčky do kýblů a na dospělé opět čekaly otázky z kvízu. Na tomto
stanovišti byl chyták v podobě otázky „Co pije kráva?“. Spoustu odpovědí tak bylo „mléko“. Stanoviště číslo 5. Tak pod vedením Lucie Pařízkové a Nikol Kříčkové ukrývaly hned
2 disciplíny u hájovny. Skok z místa
do dálky a přeskok přes švihadlo.
Na tomto stanovišti se mohli zapojit i rodiče, a tak nebyla nouze
o vtipné příhody jako přeskok přes
švihadlo, kdy si nejedna maminka
musela držet poprsí. Opět se zde
stala perlička v oblasti kvízu, kdy
při nápovědě, že tázaná odpověď
bylo datum před 122 lety, paní
účetní odpověď raději přenechala na manželovi. Poslední stanoviště s číslem 6. skrývalo střelbu
ze vzduchovky, u Černého křížku,
v podání Tomáše a Karla Pokorného. I zde na sebe perlička v kvízu
Na akcích se o žaludky starají hlavně Jakub Pilař
nenechala dlouho čekat. Dle jeda Martin Schild. Pitný režin mohou návštěvníci
noho z účastníků zvony na Velikododržovat díky Patriku Kocmanovi a Saši Hrabalové.
noce odlétají do Florencie nikoli
do Říma. Po absolvování této trasy
na děti čekal balíček se sladkostmi a nápoj zdarma a občerstvení
v podobě hranolek. O točené nápoje se postarala Saša Hrabalová
a Patrik Kocman. O chutné hranolky Jakub Pilař a Martin Schild. Po
příchodu všech soutěžících, bylo
vyhlášení 3 nejlepších účastníků
v kategorii 0 - 6 a 7 - 14 let a nejlepších rodičů v kvízu. Na děti i po
příchodu čekala zábava v podobě
18

omalovánek, balancovníku, hodu na terč a v neposlední řadě tanec. Celým odpolednem provázela hudba z reproduktorů a děti, které ani tato trasa nezmohla, si dál užívaly odpoledne. I přes velké parno a nebe bez mráčku, byla účast hojná. Velice nás těšilo,
že k nám zavítali účastníci z okolí, dokonce i ze Šlapanic. O to více nás mrzelo, že se ze
„starousedlíků“ účastnilo opravdu malé procento. Příjemné překvapení pak bylo, že
„nově“ přistěhovalí občané si toto odpoledne nenechali ujít a nebáli se na trasu vyrazit
i s kočárky. Ohlasy na tuto akci byly opravdu velké, hlavně v podání rodičů, kteří ocenili
iniciativu jejich zapojení do úkolů. O rozvoz stanovišť a jejich následný úklid se postarali Jarek Ondráček a Aleš Pokorný. Celé toto odpoledne připravil výbor a členové SDH
Bukovina v čele s Lidkou Schildovou. Doufáme, že po covidové pauze se vše vrátí do
„normálu“ a všechny akce budou hojně navštěvované, jako to bylo v minulých letech.
Po dětském dnu nastalo prázdninové období,
a tak jsme 6. 8. uspořádali hudební podvečer s kapelou Tom Sawyer Band.
O občerstvení se postarali Jakub Pilař, Martin
a Lída Schildovi a o vše
co teklo Aleš Pokorný,
Saša Hrabalová, Patrik
Kocman, Jarek Ondráček. Akce se velmi zdařila, a i přes probíhající
prázdniny byla účast
hojná.
Letní soustředění mladých hasičů proběhlo
17. - 19. 8. O trénink se
postaral Jirka Hynšt st.
a každoročně o občerstvení dětí Martin Schild
a Jakub Pilař. Děti si celé
tři dny i stanování užily.
Ruku k dílu přidali i někteří rodiče.

Z vystoupení Markéty Jonášové a jejích přátel.
Z pečení koláčků před Dnem Bukoviny.

Takové, dá se říct, rozloučení s prázdninami
proběhlo 20. 8., kdy jsme
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pro občany uspořádali posezení při hudbě v podobě nadaných místních. Markéta Jonášová a její známí se tak zasloužili o krásný leč velmi chladný podvečer. I když nám počasí
moc nepřálo, účast byla veliká. O občerstvení se jako vždy postarali Jakub Pilař a Martin
Schild. O pivo a limo se postarali Saša Hrabalová a Aleš Pokorný.

Den Bukoviny

Pařízková a Patrik Kocman. Výborné domácí langoše opět připravili Martin Schild, Kuba
Pilař, Jirka st. a Jirka ml. Hynštovi, Šárka a Aleš Třískovi. Všem těmto stánkům byl celý
den nápomocen Jarek Ondráček. Celý den organizačně zaštítil Aleš Pokorný, Zdeněk
Opletal a spol. Ozvučení kolem sochy sv. Václava zajistil Petr Svoboda. Po vítání občánků následoval program celého dne v podání vystoupení žáků ZŠ Bukovina, skupiny,
Košt, Cvykr, Destilát, Musica Moravica, Kouzelník Ondřej Sládek, Mažoretky Hvězdičky.
Po celý den byla možnost navštívit jarmark, skákací hrad pro děti, vrhání nožů a prezentaci oborů SŠ Brno Charbulova, p. o. v podání jejich studentů pod vedením Renaty
Svobodové. Dospělí i děti si mohli vyzkoušet tradiční řemesla, nebo se nechat nalíčit či
učesat. Jelikož tímto dnem provázelo i výročí založení SDH jako hosté dorazili přátelé
a kolegové hasiči z Rudice i se svým novým vozem. Zájemcům tak starosta SDH Rudice
Vlasta Jeřábek poskytl informace ohledně nového vozu a jejich spolupráce s jeskyňáři.
Krátkým slovem nás přijela podpořit k 95. Letému výročí SDH i senátorka Vítková.

Z přípravy Dne Bukoviny.

Rok se s rokem opět sešel a nastal Den Bukovny, který proběhl 10. 9. Tento den v sobě
skrýval i 95. výročí založení našeho sboru. Akce se chystá již několik měsíců dopředu, ale hlavní přípravy vypukly v pátek 9. 9. V Základní škole se odpoledne začaly péct
koláče, ty pro nás připravily Magda Opletalová, Lenka Boháčková, Renata Svobodová,
Ivana Pařízková, Šárka Třísková, Helena Hynštová, Markéta Jonášová a v neposlední
řadě Marie Hlaváčová. Zatím co koláče provoněly celou obec, u sochy sv. Václava se
začalo chystat posezení pod stany, stánky atd. O to se zasloužili Aleš, Tomáš, Martin
a Karel Pokorní, Martin a Lída Schildovi, Zdeněk Opletal, Jakub Boháček, Jirka st. a Jirka ml. Hynštovi, Pavel Buchta, Laďa a Michal Kotulanovi, Jakub Pilař, Martin Kameník, Evžen, Šárka a Aleš Třískovi, Petr Svoboda, Vít Kulenda, Roman Jeřábek ml., Saša
Hrabalová, Patrik a David Kocmanovi, Jarek Ondráček, Standa Pařil, Laďa Tomšů, Mirek Čermák, Mirek Písařík, Vlasta Škranc. Nastalo sobotní ráno, bylo plné obav, jelikož
celý týden byla předpověď počasí déšť. O to větší radost jsme měli, když na nebi bylo
5 drobných mráčků a blankytná modř. V 10 hodin začala Mše Svatá, po té následovalo
předání vyznamenání členům sboru. Ještě jednou děkujeme vyznamenaným za práci
pro sbor. Navazující program byl vítání občánků, kterým přednesli básně a zazpívali
žáci ZŠ Bukovina společně s paní ředitelkou. V tu dobu se již po obci linula vůně masa
na rožni, o které se starali manželé Ducháčkovi, manželé Herzogovi a Honza Herzog.
U piva, lima a jiných pochutin Vás rádi obsloužili Saša Hrabalová, Nikol Kříčková, Lucka
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I když se v půli programu přehnala přeháňka, návštěvníky tento rozmar počasí neodradil, a dál si užívali příjemné atmosféry až do večerních hodin. Tuto akci můžeme
zhodnotit jako velmi podařenou a jsme rádi za velkou účast. Vše, co jsme nachystali musíme i uklidit, a tak v neděli od 14 hodin, navzdory deštivým přeháňkám, začalo uklízení. O úklid se postarali Tomáš a Karel Pokorní, Zdeněk Opletal, Mirek Písařík,
M. Odehnal, Šárka a Aleš Třískovi, Ivana Pařízková, Mirka a Vít Pavelkovi, Vít a Bohunka
Kulendovi, Evžen Tříska, Saša Hrabalová, Jarek Ondráček, Patrik Kocman, Standa Pařil,
Vlasta Škranc, Jirka Hynšt st., Martin Kameník, Martin Schild, Laďa Tomšů, Petr Svoboda, Kuba Pilař, Aleš Pokorný, rodina Čermákova. Doufám, že jsme jmenovitě na nikoho nezapomněli (pokud ano tak se omlouváme) a moc děkujeme všem jmenovaným
i nejmenovaným za organizaci a pomoc při tomto dni. Jsme rádi, že nejen tato akce, je
navštěvována v takovém počtu. Přejeme příjemné prožití podzimního období a těšíme
se na viděnou na další akci.
Za SDH Bukovina Ludmila Schildová

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Ve středu 17. srpna v 10:34 byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů naší obce povolána k technické pomoci – otevření bytu. Jednotka se na místo dostavila jako první, po
nenásilném otevření domu byla jeho obyvatelka nalezena při vědomí. Vzápětí se na
místo dostavila Rychlá záchranná služba a převzala si ji do své péče. Po příjezdu profesionální jednotky z HZS Blansko byla naše jednotka odeslána na základnu, na místo se
poté ještě dostavila Policie ČR.
V dopoledni pracovního dne se tak naše jednotka i ve sníženém počtu členů opět
úspěšně zhostila svého úkolu.
Jaroslav Ondráček, velitel JSDH obce Bukovina
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Dětské odpoledne

měly děti možnost se ještě vydovádět nebo kreslit a ukrátit si tak čas do vyhlášení
nejlepších výkonů. Myslím ale, že vyhrál každý, kdo přišel a strávil příjemné odpoledne.

1. června připravila naše knihovnice Alice Adamová Dětské odpoledne. Na louce u spodního
dětského hřiště byly připraveny pro děti zábavné úkoly, za jejichž absolvování si mohly vyzvednout sladkou odměnu. Hezké počasí ještě podtrhlo vydařenou akci. Jen škoda, že obecní louka
nebyla lépe posečena a uklizena.

Posezení s kapelou Tom Sawyer Band

Dětský sportovní den
16. června se konala další sportovní akce pro
děti, kterou tentokrát zorganizovali hasiči. Prezentace, start a cíl byly u hasičky. Děti a rodiče
museli absolvovat zhruba tří kilometrovou vycházku vedoucí zčásti okrajem vesnice a zčásti
lesem. Po cestě je čekalo šest zastávek, na kterých museli plnit úkoly jako stříkání ruční stříkačkou na cíl, dále museli převracet pneumatiky,
hrát kuželky, trefovat míčkem na cíl, skákat přes
lano a střílet ze vzduchovky. Na každém stanovišti na ně také čekaly záludné vědomostní otázky,
které daly zabrat také dospělým. Sportovní klání bylo zakončeno občerstvením u hasičky, kde
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V sobotu 6. srpna uspořádali hasiči v prostoru pod hasičkou posezení s kapelou
Tom Sawyer Band. V tento den si s námi
počasí trochu zašpásovalo, když po pátečním velmi horkém dnu v sobotu ráno zapršelo a denní teplota poklesla o celých až
na 19 0 C a navíc foukal čerstvý vítr. Možná,
že tento rozmar počasí byl příčinou malého počtu návštěvníků této akce. Ti, kteří
se nenechali odradit, tepleji se přioblékli
a přišli, určitě nelitovali. Všichni si užili příjemný taneční večer.
23
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Procházka do minulosti Bukoviny

Naše knihovnice Alice Adamová připravila na neděli 10. července vycházku po naší vesnici, během které účastníci navštívili celkem 20 míst, kde si mohli porovnat jejich současný vzhled s historickými fotografiemi, které připravil kronikář obce Jaroslav Luner.
Během vycházky se přítomní pamětníci podělili s ostatními o své vzpomínky. Nakonec
se všichni vtěsnali do klubovny v hasičské zbrojnici, kde se občerstvili a vyslechli si povídání o historii Bukoviny. Debata, která se pak rozproudila byla důkazem, že akce všechny přítomné zaujala. Pro velký ohlas se vycházka opakovala 22. července. Nezbývá než
poděkovat naší aktivní paní knihovnici za další pěknou akci.
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Bitva o Středozem

Pokud jste šli v posledním srpnovém víkendu na procházku březovou alejí, jistě jste zaznamenali čilý ruch na louce směrem ke Křtinám. Vyrostlo zde velké stanové městečko,
které obývalo na 500 příznivců hrdinských fantasy příběhů Johna Reuela Tolkiena, aby
zde po vzoru hrdinů z knih a filmů Pán prstenů, vybojovali „bitvu a Středozem“. Vyrostlo
zde i pódium pro večerní vystoupení kapely Klíč. Organizátoři ze zájmového sdružení
Moravian LARP zde také postavili opevněné hradiště, které v sobotu dobývali a hájili
v kostýmech svých oblíbených hrdinů a za pomocí replik jejich zbraní účastníci této
larpové akce. Rekonstrukce bitev podle stanoveného scénáře byly opravdu monumentální a kostýmy i dřevěné zbraně nádherně propracované. Akce se zde letos opakovala
již poněkolikáté, takže se zdá, že příští rok ji tu máme zase. Inu, kdo si hraje nezlobí…
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Z HISTORIE BUKOVINY
Zaniklý rybník, zvaný Březinský

Dne 10. 9. se konal již devátý ročník Dne Bukoviny. O jeho průběhu
se píše již na předchozích stranách,
nejpodrobnějí v příspěvku SDH,
a proto se k němu v této rubrice
vracíme jen obrazem.

“Historia magistra vitae”, ale co si počít, když historie o některých událostech a dějích mlčí? Nejsme naštěstí závislí jen na historických pramenech – krajina kolem nás je
mnohokrát přepisovaný palimpsest, ve kterém může pozorné oko číst stejně snadno,
jako v knize. V našem okolí je množství takovýchto krajinných prvků, které nám vyprávějí o lidských aktivitách v minulosti, ať už jde o úvozy starých cest, pozůstatky po těžbě
nebo právě relikty hrází zaniklých rybníků.
Jeden takový zapomenutý rybník ležel nad křižovatkou silnic “pod Bukovinou” na dohled od dnešní zastávky autobusu. Val zaniklé hráze je v terénu stále patrný pouhým
okem, a ještě lépe vynikne na digitálním modelu reliéfu pořízeného leteckým laserovým snímkováním krajiny. Takový model nám umožní nahlédnout na přesný tvar povrchu zemského z ptačí perspektivy a odhalit i pravidelnost okrouhlé hráze, která nemusí
být ze země zřejmá. Dalším přímým vodítkem jsou historické mapy: Ve druhé polovině
18. století zachytili rybník důstojníci císařské armády při „I. vojenském mapování“ území monarchie. Tato mapa je ale spíše schématická a přesná lokalizace rybníku podle
ní není možná, přivede nás však na další stopu jeho existence. K lokalizaci nám lépe
poslouží “indikační skica stabilního katastru” pořízená v první polovině 19. století. Na té
už sice rybník není, protože v té době již neexistoval, ale skica zachycuje jeho přesnou
polohu v podobě nově vytyčených parcel, které kopírují okrouhlý tvar rybníku, zatímco
polní parcely v okolí mají tvar podlouhlých pásů. Překrytím indikační skicy a mapy digitálního modelu reliéfu zapadne relikt hráze přesně na okraj historických parcel a máme
tedy potvrzení správnosti umístění rybníku.

Vystoupení mažoretek z oddílu
Hvězdičky z Rosic.
Z vystoupení žáků
Základní školy v Bukovině.

Obecní kronika zmiňuje na katastru Bukoviny v 17. století celkem 5 rybníků, ale neříká
nic o jejich poloze a jen v jednom případě udává název – rybník zvaný Březinský. Rybník
u křižovatky pod Bukovinou je z pohledu Bukoviny v nejzazším cípu území katastru, a to
v cípu nejblíže Březině. Můžeme se tedy s vysokou mírou pravděpodobnosti domnívat,
že se jedná právě o onen rybník Březinský.

Celkový pohled na „Václavák”.

Co do velikosti, byl rybník srovnatelný s Horním i Dolním rybníkem ve Křtinách. Jeho založení lze přisoudit zábrdovickým premonstrátům, kteří Bukovinu od středověku vlastnili, a jeho zánik spadá do období mezi vytvořením obou výše zmíněných historických
map, tedy mezi léta 1780 až 1826. Důvod zániku rybníku je lákavé vysvětlit změnou
vlastníka po zrušení premonstrátského kláštera v roce 1783, kdy byl majetek zábrdovického řádu zestátněn a rozprodán. Nový majitel neměl zřejmě o rybník zájem, a tak
hráz prolomil a na jeho místě vytvořil zemědělské parcely.
Kulturní rubriku připravil Jaroslav Luner
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Když procházíme kolem můžeme si i dnes představit zákoutí pod lesem s rybníkem
Březinským, na který padá večer, nad hladinou prolétá vlaštovka, a dole u hráze sedí na
hlavaté vrbě vodník s mokrými šosy a bafá z fajfky obláčky dýmu.
27
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Detailní informace o průzkumu rybníku jsou dostupné na odkazu v repozitáři Digitální
archiv AMČR https://digiarchiv.aiscr.cz/id/M-TX-202200202
Tomáš Pavloň

Relikt hráze (žlutě) a rekonstruovaná plocha rybníka (modře) na leteckém snímku lokality.

Redakční dodatek – Dva rybníky na mapě z roku 1764
Laserové snímkování oblasti ukazuje zřetelné zvlnění terénu v oblasti hráze bývalého rybníka.

I. vojenské mapování (1764-1768). Březinský rybník označen červeným oválem, Vrchní rybník modrým oválem.

Březinský rybník
Kdy vznikl rybník pod Bukovinou nevíme. Podle obecní kroniky to muselo být rozhodně
před rokem 1656, kdy byl již existující rybník opraven:
Roku 1656 opraven a zdokonalen byl rybník zvaný Březinský, ovšemže z robot.
Indikační skica stabilního katastru (1826). Parcely kopírující tvar zaniklého rybníka.
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Kdy Březinský rybník zanikl také nevíme, pravděpodobně se tak stalo mezi lety 1764
a 1826, jak to logicky dovodil Tomáš Pavloň ve svém článku.
29
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Zajímavé je, že bývalý rybník u rozcestí pod Bukovinou, který je v kronice zvaný Březinský, je dosud v povědomí mnohých občanů Bukoviny. Možná, že k oživení vzpomínky
přispěl projekt obnovení tohoto rybníka z roku 1983. Byl vypracován na popud tehdejšího JZD Lipovec, a jmenoval se "Závlaha Bukovina". Zdrojem vody pro zavlažování
okolních luk měl být právě rybník, který měl být vybudovaný znovu zhruba v místě
zaniklého Březinského rybníka. Podle ústního podání však měl být mnohem větší. Jak
vyplýná z torza materiálů uložených v Moravském zemském archivu v Blansku, celý projekt ztroskotal v roce 1985 na zamítavém stanovisku Místního národního výboru Křtiny.
Křtinští se tehdy obávali, že by bylo zavlažováním znemožněno napájení bazénu v jejich
koupališti. Předpovídali také vysychání pozemků a zdrojů pitné vody v části vesnice.

Vrchní rybník
V obecní kronice najdeme ještě jeden zajímavý zápis týkající se jiného starobylého rybníka:
Roku 1835 byla učiněna výměna pozemků (následuje výčet sedláků a jejich pozemků)
z jedné strany za vrchnostenské pozemky louk vrchního rybníka a rolí horní horky, dnešní to kostnice na straně druhé.*

Velmi přibližná poloha historického Vrchního rybníka a hráze vyznačená na satelitním snímku, tak jak jej autor
odhadl podle terénu na místě. Tvar vyšel trochu jiný než je plocha historického katastru, umístění hráze je přesné.

Kronikář zde zmiňuje louky tak zvaného Vrchního rybníka, tehdy již tedy zrušeného
a proměněného na louky. S největší pravděpodobností se jedná o rybník, který je rovněž vyznačen na Josefínské mapě vojenského mapování z roku 1764 a který na indikační skice z roku 1826 také již nenajdeme. Musel být tedy zrušen mezi těmito daty, snad
ve stejnou dobu jako rybník Březinský.
Přestože se jedná o dávný rybník, i on přetrvává dodnes v povědomí zdejších lidí. Možná je to proto, že hráz tohoto bývalého rybníka na Křtinském potoce na pomezí mezi
dnešní "Zelnicí" a "Padělky"je rozpoznatelná na první pohled.

Na indikační skice stabilního katastru z roku 1826 již Vrchní rybník vyznačen není. Při provedení transpozice
s dnešní mapou se přesně kryje vyznačený úzký pozemek s hrází bývalého rybníka a celistvý pozemek by
mohl být dnem tohoto rybníka. Je zvláštní, že zde není vyznačen Křtinský potok, který určitě bývalý rybník
napájel. Jeho dnešní tok je vyznačen modrou přerušovanou čarou, opět získanou transpozicí s dnešní mapou. Další zvláštností je, že potok teče prostředkem parcel a jistě tomu tak bylo i v minulosti. Terén zde totiž
tvoří jakýsi mělký kaňon a je těžko představitelné, že by potok někdy tekl jinudy.

Místo kde býval Vrchní rybník. Vpravo lze zřetelně rozpoznat jeho hráz. Tvar a velikost.bývalého rybníka lze podle
zvlnění terénu také bez problému určit. Křtinský potok dnes protéká pásem keřů a stromů v pozadí snímku.
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* Zápis v kronice odpovídá smlouvě o výměně pozemků z 13. prosince roku 1836 uzavřené mezi majitelem panství zábrdovického Františkem hrabětem z Ditrichsteinů s devíti
usedlíky v Bukovině. Tato smlouva je uložena v Moravském zemském archivu v Blansku.
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: Bronislava Turčinková
724 186 379, ucetni@obecbukovina.cz

Obecní zastupitelstvo. Zleva: Ivana Pařízková,
Miloš Odehnal, Jaromír Čermák,
Ing. Libuše Sehnalová, Luboš Janda (starosta),
Mgr. Jana Havelková, Aleš Pokorný (místostarosta).

Chcete ihned dostávat informace o dění v obci?
Pokud ano, využijte této bezplatné služby. Zaregistrujte se na stránkách www.obecbukovina.cz a už to bude fungovat. Pokud máte chytrý mobil, využijte aplikaci pro Android nebo
iOS se stejným názvem MOBILNÍ ROZHLAS.
Jak to funguje? Běžné informace = mail, důležitější = SMS, s možností interaktivní reakce =
namluvená zpráva. V mobilní aplikaci to máte
v jednom.
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Periodický tisk územního
samosprávného celku.
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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 20. 12. 2022.
Zaslané příspěvky a fotografie nevracíme
a v případě uveřejnění nehonorujeme.
do tisku připravil Jaroslav Luner
fotografie na obálce Jaroslav Luner

