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VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
V pátek 8. a v sobotu 9. října proběhly volby do
Parlamentu České republiky. Kvůli pandemii koronaviru, která stále ještě sužuje celý svět, byl
vstup do volební místnosti povolen opět jen s
ochranou úst a nosu.
V Bukovině přišlo k volbám výrazně více voličů než byl celorepublikový průměr. Z celkového počtu 326 voličů se jich k volbám dostavilo
254 – to je 77,91 % oproti 66,39 % voličům
v celé České republice. Také výsledky voleb
v Bukovině se mírně lišily od těch celostátních.
Nad 5 % hranici zaručující mandáty v parlamentu, se v naší obci oproti celkovým výsledkům
dostaly navíc ještě strany Přísaha a KSČM.
Vše je přehledně vyjádřeno v tabulkách na následující straně. Tabulka výsledků obce
obsahuje všechny strany a koalice, které získaly hlasy. V celorepublikové tabulce chybí
dalších devět politických uskupení, které získaly ještě méně hlasů než Moravané figurující na posledním místě této tabulky.

CELKOVÉ VÝSLEDKY V ČESKÉ REPUBLICE
název

pl. hlasy

v%

název

pl. hlasy

v%

SPOLU

1 493 905

27,79

SPOLU

77

30,31

ANO 2011

1 458 140

27,12

ANO 2011

51

20,07

PIRÁTI A STAROSTOVÉ

839 776

15,62

PIRÁTI A STAROSTOVÉ

36

14,17

SPD

513 910

9,56

PŘÍSAHA R. ŠLACHTY

21

8,26

PŘÍSAHA R. ŠLACHTY

251 562

4,68

KSČM

17

6,69

ČSSD

250 397

4,65

SPD

14

5,51

KSČM

193 817

3,60

ČSSD

11

4,33

TRIKOLÓRA

148 463

2,76

TRIKOLÓRA

9

3,54

VOLNÝ BLOK

71 587

1,33

VOLNÝ BLOK

9

3,54

STRANA ZELENÝCH

53 343

0,99

STRANA ZELENÝCH

5

1,96

OTEVŘEME ČR NORM. ŽIV.

21 804

0,40

MORAVANÉ

2

0,78

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE

16 823

0,31

MOR. ZEM. HNUTÍ

1

0,39

MORAVANÉ

14 285

0,26

KORUNA ČESKÁ

1

0,39

ANO

SPOLU

Piráti+STAN

SPD

Procento získaných hlasů

27,12

27,79

15,62

9,56

Počet získaných mandátů

72

71

37
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Volební komise. Zleva: Jaroslav Ondráček (místopředseda), Ing. Libuše Sehnalová (předsedkyně),
Bronislava Turčinková (zapisovatelka), Marie Kopecká (členka), Eliška Kubicová (členka).
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Zdroj: Český statistický úřad

Jaroslav Luner
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou třetí vydání Zpravodaje obce Bukovina v roce 2021, které
shrnuje vše podstatné, co se v naši obci stalo od září do prosince t. r. Stále žijeme svíraní omezeními a opatřeními ve snaze zabránit šíření viru covid-19 již v x-té zmutované
podobě. Tato poslední vlna intenzivně zasáhla i naši obec, která je na mapě počtu nakažených na 100 tis. obyvatel jedním z nejtmavších míst v rámci ČR. Nezbývá tedy popřát
všem nakaženým, aby měli co nejlehčí průběh nemoci bez dlouhodobých následků.
O slavnostním otevření víceúčelového a workoutového hřiště byl článek již v minulém Zpravodaji. Po třech měsících provozu hřiště mohu konstatovat, že obě hřiště byla
hojně využívaná jak veřejností všech věkových skupin, tak dětmi navštěvujícími naši
základní školu v rámci výuky tělesné výchovy. V odpoledních hodinách pak nejvíce využívaly obě hřiště děti ve školní družině. Zdá se, že i systém přístupu na víceúčelové
hřiště pomocí čipů se osvědčil. Z obecního rozpočtu jsem koupil míče na jednotlivé druhy sportu, sadu florbalových hokejek a hustilku míčů pro potřeby všech uživatelů hřiště. Snad se podaří v příštím roce uspořádat na hřišti i větší sportovní akce a soutěže.
Pro úplnost ještě oznamuji, že obec obdržela na výstavbu obou hřišť dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 045 534 Kč, tedy 100 % původně přislíbené částky.
S několikaměsíčním zpožděním se podařilo vybudovat zázemí pro traktor s příslušenstvím. Traktor značky TYM vyrobený v daleké Koreji (snad jižní) jsme převzali 6. 12. 2021
a hned ve čtvrtek 9. 12. byl traktor i obecní pracovník p. Remunda podrobeni zatěžkávací zkoušce během sněhové dvoudenní kalamity. Traktor se osvědčil. Ukázalo se, že
na naše místní komunikace je zvolená velikost a výkon traktoru dostačující. Nyní už jen
budeme zlepšovat způsob a rozsah zimní údržby. Rovněž i p. Remunda vypadá, že si
s traktorem bude rozumět, přestože je to pro něho úplně nová životní zkušenost. Základovou desku a zámkovou dlažbu
na pozemku za obecním úřadem
vybudovala firma Expolinerealitní
s. r. o., za cenu 388 237 Kč. Tímto
děkuji p. Zdeňkovi Tajnaiovi, že dokázal zrealizovat stavbu dle časových potřeb obce. Ocelovou konstrukci – garáž dodala polská firma
Tabserviss za cenu 160 000 Kč. Novou bránu s brankou vyrobila firma
Davlim za cenu cca 62 000 Kč. Samotný traktor TYM s radlicí, vlečkou a příkopovým ramenem vyšel
obecní rozpočet na 1 039 269 Kč.
4

Z důvodu covidových opatření jsme letos nepořádali hromadné rozsvícení vánočního
stromu. Nicméně díky iniciativě paní Pařízkové, Marečkové a Havelkové se sešlo hudební
a pěvecké těleso složené z dospělých a dětí z Bukoviny a Bukovinky, aby nazpívali adventní písně, které na hudební CD a video natočil p. Luner. Toto video je k dispozici na obecním webu a YouTube. Podrobný článek o tomto uskupení muzikantů a zpěváků najdete
v rubrice Kulturní a společenské události. Za tuto zajímavou iniciativu všem zúčastněným velmi děkuji.
Předpokládám, že na spodním dětském hřišti proběhne přivítání nového roku, včetně
tradičního ohňostroje. Na sobotu 15. 1. 2022 máme v Brně od 14.-16.00 hodin zamluvené dráhy na obecní turnaj v bowlingu.
Dne 13. 12. 2021 se konalo letošní poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce, na
kterém se schvalovalo několik důležitých bodů. Nejdůležitějším z nich bylo schválení
nového Územního plánu obce Bukovina, čímž se završil téměř dvouletý proces tvorby
nejdůležitějšího strategického dokumentu obce, který definuje současné i budoucí možnosti využití všech pozemků a staveb v katastru naší obce. Kompletní ÚP je k nahlédnutí
na obecním webu nebo přímo na OÚ. Dalším důležitým bodem bylo schválení společnosti Bukovina GEOtest-Quantris, tvořené firmou GEOtest a.s. Brno a firmou Quantris,
spol. s r.o. Břeclav jako vítěze výběrového řízení na výstavbu vodojemu a vrtů za cenu
9 282 630,40 Kč. Pokud tedy vše dopadne dobře, za cca 12-18 měsíců budeme mít
vlastní zdroje vody, které významně posílí společný vodovod s Bukovinkou.
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Na zasedání byly rovněž schváleny dvě obecně závazné vyhlášky. Nejprve OZV č.1/2021
o poplatku za užívání veřejného prostranství – jedná se o aktualizaci vyhlášky z roku
2007 dle současných zákonů a požadavků na OZV. Součástí vyhlášky je příloha se seznamem všech pozemků tvořících veřejné prostranství obce. Na základě této vyhlášky
by se měl každý občan, který využívá některý z pozemků uvedených v příloze vyhlášky,
dostavit na OÚ a dohodnout se buď na úhradě poplatku nebo na odstranění staveb
a materiálu z obecních pozemků. Vyhláška nově zavádí symbolický poplatek za skládkování palivového dříví na obecních pozemcích. Vyhláška nezpoplatňuje stání osobních
vozidel na místních komunikacích. Pojem ve vyhlášce „vyhrazení parkovacího místa“
znamená vyhrazení místa pro parkování vozidla na žádost uživatele vozidla.

Paní Marie Malíková – 91 roků (24. 6.).
Paní Marie Kopecká – 80 roků (9. 11.).
Paní Libuše Sehnalová – 75 roků (5. 12.).

Vyhrazené parkovací místo musí být označeno svislou i vodorovnou dopravní značkou
a na takovém vyhrazeném místě pak může parkovat pouze vozidlo, pro které bylo vyhrazené parkovací místo určeno. V budoucnu bude tato možnost v lokalitě Žleb. Druhou schválenou OZV je o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Bohužel jsme museli do poplatku promítnout rostoucí ceny za odvoz a likvidaci
odpadů a poplatek zvýšit na 650 Kč/rok na poplatníka.
Závěrem bych rád poděkoval zastupitelům, zaměstnancům obce i základní školy a vůbec všem lidem, kteří svou činností přispívají k chodu a rozvoji naší obce za vše, co pro
obec v končícím roce 2021 vykonali.
Vánoce určitě patří mezi nejkrásnější svátky. Pro mnohé z nás jsou obdobím klidu po
celoročním shonu a spěchu. Přeji vám všem, abyste v tuto dobu našli pro sebe, Vaše
nejbližší a nejdražší, alespoň chvíli, kdy prožijete skutečnou pohodu, radost i štěstí.
Váš starosta obce Luboš Janda

COVID V BUKOVINĚ
Na portálu Mobilní Rozhlas se objevila nová rubrika s názvem COVID report, která
sleduje počty potvrzených případů Covidu 19 v jednotlivých obcích. Zde bylo k datu
18. 12. uvedeno, že míra pozitivity v načí obci je 3,97 %. Jde o celkový počet nově
potvrzených případů za posledních 14 dní, což činí 17 lidí, vztažený k počtu obyvatel
v naší obci. To nás řadí na 196 místo z celkového počtu 6258 obcí v České repoublice.
Uveďme ještě, že míra pozitivity v celé republice je 1,56 %. Z těchto čísel jasně vidíme,
že naše vesnice se v posledních týdnech stala jedním z největších ohnisek nákazy.

Paní Marie Kopecká s předsedkyní kulturního
výboru Ivanou Pařízkovou a členkou
kulturního výboru Helenou Hynštovou.
Paní Marie Malíková.

Paní Jarmila Otáhalová – zemřela 15. 9. ve věku 65 let.
Paní Jitka Zelená – zemřela 14. 10. ve věku 59 let.

Od začátku pandemie, tj. od března 2020 bylo v naší obci potvrzeno již 92 případů,
z toho během období od 1. 11. do 18. 12. 2021 přibylo plných 37 pozitivně testovaných.
V den, kdy byl odeslán tento Zpravodaj do tisku (18. 12.), bylo v Bukovině 18 aktivních
případů Covidu 19, mezi nimi 1 ve věku nad 65 let.

Paní Jaromíra Zelinková – zemřela 18. 11. ve věku 89 let.

Přejeme všem, kteří onemocněli Covidem brzké uzdravení bez následků na zdraví
a doufejme, že počet nakažených v naší obci i v celé České republice bude již jen klesat.
Jaroslav Luner

Pan Stanislav Fiala – zemřel 18. 12. ve věku 81 let.
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Paní Anna Luterová – zemřela 7. 12. ve věku 73 let.
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OD PODZIMU DO ZIMY V ZŠ BUKOVINA
Září v naší škole přivítalo 57 žáků, z toho 16 prvňáčků. Škola si i nadále zachovala
čtyřtřídní organizaci. Do družiny dochází 51 žáků od 1. do 5. ročníku. Ve škole pracuje
asistentka pedagoga a v rámci spolupráce s MAS Moravský kras do školy pravidelně
dojíždí externí speciální pedagožka. Přes tuto organizaci máme zajištěnu i pravidelnou výuku s rodilým mluvčím Anglického jazyka, který u nás vyučuje jednou za měsíc
ve 3., 4. a 5. ročníku.

Hned v první polovině září paní učitelky nacvičily s dětmi vystoupení ke Dni Bukoviny.
Tanec Bukovina Challenge se setkal s úspěchem a děti moc bavil. Proto jsme ještě v nácviku pokračovali i s ostatními žáky a natrénovali si jej téměř všichni včetně paní učitelek a paní školnice. Pan Luner nám ochotně naše taneční vystoupení natočil za pomoci
dronu a připojili se i mnozí rodiče a prarodiče. Udělali tím radost dětem i nám. Záznam
tance je ke zhlédnutí ve fotogalerii a v akcích školy na našich webových stránkách.
Na podzim jsme uspořádali v rámci Tv drakiádu, proběhl barevný týden, žáci absolvovali výukový program v Domě přírody na Skalním mlýně. Děti přišla seznámit s tradicemi
křesťanských Vánoc paní Markéta Klímová z Biskupství brněnského. S příchodem sněhu
si děti užily i sněhové radovánky včetně postavení velkého iglú. Potěšila nás spolupráce
s naší obecní knihovnou, kdy nám paní Alice Adamová připravila neobyčejnou návštěvu
s programem. Kromě znalostních testů a kvízů si děti mohly vybrat i knížky jako dárek
pro své blízké. Program se nám všem líbil a těšíme se na další spolupráci. Na Mikuláše
si páťáci připravili pro své mladší kamarády vystoupení s předáním sladkostí a byli moc
šikovní. V předvánočním čase se chystáme na výpravy do lesa, kam přineseme kaštany,
seno a slunečnici lesním obyvatelům.

Červený den ve škole

Výuka v prvním čtvrtletí nebyla zasažena karanténními opatřeními a škola se snažila podpořit žáky, kteří vzhledem k průběhu minulého školního roku s uzavřením škol
mohli mít výukové obtíže. Přispělo k tomu i pravidelné doučování, které jsme se žákům
snažili poskytnout.
Velmi pozitivně vnímáme s žáky možnost využívat obecní hřiště u školy, kde s dětmi
trávíme nejen výukové hodiny tělocviku, ale i pohybové aktivity v družině. Žáci na hřiště
vyráželi i s pokročilým podzimem, jak jen to počasí dovolilo. Tělesné aktivity nadále ve
škole podporujeme v nově probíhajícím kroužku trampolínek, který vede paní učitelka
Šebelová a v družinovém Sportovním kroužku. V rámci družiny děti soutěžily ve skoku
do dálky pod vedením paní vychovatelek v soutěži Dálkař a učily se nový atletický styl,
který nám nové hřiště umožňuje trénovat. Od konce listopadu probíhá výuka plavání
v Plavecké škole Vyškov, které se účastní žáci 1.- 4. ročníku.
8

Drakiáda

9

Zpravodaj obce Bukovina 3 /2021

Zpravodaj obce Bukovina 3 /2021

Ve škole už vládne předvánoční atmosféra. U vchodu do školy stojí krásný stromek, děti vyrábí přáníčka i drobné dárky.
Poslední dny před prázdninami plánujeme s dětmi ještě divadelní představení
v divadle Radost a letos opět jen třídní
besídky v rámci školy. I když se ani naší
škole nevyhnula ojedinělá virová nákaza,
tak věříme, že se všichni setkáme v novém roce ve zdraví a budeme pokračovat
v obvyklé výuce, která nám v loňském
roce tak chyběla.
Rok 2021 nebyl ani běžný, ani jednoduchý
pro nikoho, proto bych ráda poděkovala
všem zaměstnancům školy, pedagogům,
nepedagogickým i externím zaměstnancům, kteří se podílejí na úspěšném chodu naší školy. Velmi děkuji za trpělivost
a spolupráci všem rodičům, kteří nás
podporují a neztrácejí optimismus a sílu
Mikulášská družina ve škole
v této náročné době. Našemu zřizovateli
Obci Bukovina v čele s panem starostou Lubošem Jandou, který je škole vždy připraven
pomoci a vychází nám vstříc. Také bych ráda poděkovala za spolupráci Obci Bukovinka
a panu starostovi Pavlu Malíkovi, na kterého se také můžeme vždy obrátit. Za všechny
zaměstnance školy i za naše milé žáky přeji všem občanům Bukoviny a Bukovinky hodně zdraví a jen to nejlepší v novém roce 2022.
Mgr. Jana Havelková

Milí přátelé Tříkrálové sbírky,
už 22. rokem přináší skupinky Tří králů do vaší obce zvěst o narození Krista při tříkrálovém koledování.
Věříme, že Tříkrálová sbírka za dodržení hygienických opatření proběhne letos tradičně. Štěstí, zdraví,
dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 budou přinášet koledníci do vašich domovů
od 1. do 16. ledna 2022.
Dary z Tříkrálové sbírky využíváme na to, abychom klientům nabízeli stále lepší služby i na okamžitou
pomoc jednotlivcům. Díky vaší podpoře v loňské online Tříkrálové sbírce jsme mohli například zaplatit
desetiletému chlapci s vážnou nemocí kostí kompletní terapii nebo doplatit vícemístné auto pro lidi
s postižením, které jsme využívali také na cesty do oblastí postižených tornádem.
Také výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 věnujeme lidem v akutní krizi a rozvoji charitních služeb.
V následujícím roce bychom se chtěli ještě víc zaměřit na individuální pomoc lidem, kteří se dostanou
do těžké finanční situace například z důvodu energetické krize, pandemie covidu nebo zdravotních
a dalších důvodů.
Z letošní Tříkrálové sbírky dále podpoříme práci Mobilního hospice sv. Martina a seniory, zdravotně
postižené i rodiny s dětmi v regionu. Další část výtěžku věnujeme na nákup aut na cesty pečovatelek
a zdravotních sester do domovů lidí na Blanensku a na podporu Charitní záchranné síti, díky které
můžeme okamžitě pomáhat lidem, pro které není zrovna dostupná žádná jiná pomoc.
Pokud chcete tradici tříkrálového koledování podpořit a koledníky s kasičkou nezastihnete, můžete přispět
přes webové stránky www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2022 nebo přímo na účet Tříkrálové sbírky
66008822/0800 s variabilním symbolem 777966000 pro podporu Charity Blansko.
Sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální informace a buďte s námi.
Velmi děkujeme všem lidem, kteří vlídně přijmou koledníky a sbírku podpoří. Stejné díky patří i koledníkům
a všem ostatním, kteří se na sbírce podílí a nezištně věnují svůj čas ve prospěch druhých.
Ing. Pavel Kolmačka
ředitel Charity Blansko

Páťáci a jejich iglů
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ZE ŽIVOTA SDH BUKOVINA
V posledním vydání zpravodaje jsme ukončili prázdninovou sezónu Posezením u Cimbálu a zajištění občerstvení na slavnostním otevření hřiště. Následující akce, byla každý
rok očekávaný Den Bukoviny, který se konal 11. 9. 2021. Jako vždy nechyběl bohatý
program a občerstvení. Oslavy započaly Mší svatou, po které byly předány hasičské
vyznamenání oceněným bratrům a sestrám.

14. 11. jsme zajistili a uspořádali lampionový průvod s uspáváním broučků.
Průvod začal u hasičské zbrojnice a zakončen byl na spodním dětském hřišti,
kde na děti čekala odměna v podobě
špekáčku a pitíčka. K uspávání broučků
zahráli Markéta Jonášová a Martin Kameník společně s dalšími členy kapely
Štyry woči. Celá akce byla velmi úspěšná
a děti si ji užily.
Již tradičně jsme zajistili 5. 12. Mikulášskou nadílku dětem až do domu, o jejíž provedení se postarali Vít Kulenda,
Jaroslav Rosenberg, Roman Jeřábek,
Barbora Turčinková, Adéla Luterová, Patrik Kocman, David Kocman, Alexandra
Hrabalová, Stanislav Pařil ml.

Následně si návštěvníci této akce
mohli prohlédnout a zakoupit produkty ve stáncích. Dnem provázel
bohatý hudební a kulturní program,
například vystoupení žáků základní
školy, vystoupení skupin Štyry woči,
BSB Brno a vystoupení siláka Franty.
O občerstvení v podobě pečeně na
ohni a obsluhu se postarali manželé
Herzogovi, manželé Ducháčkovi, Jaroslav Ondráček, manželé Pavelkovi
a další dobrovolníci, kterým tímto
děkujeme. O úžasné langoše se postaraly Šárka Třísková, Jiří Hynšt st.,
Jakub Pilař, Martin Schild. Celá akce
byla velmi vydařená a již se těšíme na
další ročník.
12

Vyznamenaní hasiči společně se senátorkou
Jaromírou Vítkovou a starostou Lubošem Jandou.
Na stánku s langoši zleva Šárka Třísková,
Kuba Pilař a Martin Schild.

Z prodeje vánočních stromků.

Více o těchto akcích najdete v rubrice
Kulturní a společenské akce.

Certifikát a miniatura píšťaly za tzv. adoptování
jedné píšťaly nových varhan v křtinském kostele.

Pro prodej vánočních stromků 11. 12
jsme poskytli zázemí hasičské zbrojnice
jako každý rok. Věříme, že si každý vybral
ten nejkrásnější pro jejich domovy.
V minulém čísle zpravodaje jsme zmínili
příspěvek, tzv. adoptování píšťaly, na obnovu varhan ve křtinském kostele Jména
Panny Marie. Předání certifikátu a miniatury píšťaly proběhlo 12. 12.
Sbor dobrovolných hasičů Bukovina
všem přejeme do nového jen to nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Za SDH Bukovina Ludmila Schildová
13
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Uctění památky hasičů z Koryčan zahynulých při zásahu
Když ve středu 15. září ve 12:36 hod vyjížděla Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Koryčany na zásah, nahlášený jako únik plynu v rodinném domě, nikdo netušil, jaká tragédie se chystá. Dvě minuty po příjezdu
jednotky, zařazené v poplachovém plánu v nejvyšší kategorii dobrovolných
jednotek jako JPO II na místo, došlo k masivní explozi, která zničila celý dům
a zřícená čelní stěna před budovou zasypala několik členů jednotky. Na místě zahynuli dva dobrovolní hasiči – velitel jednotky a jeden zasahující hasič,
třetí člen jednotky utrpěl vážná zranění a rozsáhlé popáleniny.

Minuta ticha na uctění památky zamřelých kolegů.
Zleva: Ladislav Kotulan, Jaroslav Ondráček, Miroslav Písařík, Jiří Hynšt st.a Martin Hynšt.

Čtvrtý letošní zásah
K letošnímu již čtvrtému výjezdu byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů naší obce
povolána ve čtvrtek 4. listopadu v 7:05 hodin.

Na jejich počest v neděli 19. září v pravé poledne členové Jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí a příslušníci Hasičských záchranných sborů v celé
republice ve výstroji a s technikou nastoupili před své zbrojnice, na kterých
vlály černé prapory, aby minutou ticha uctili památku zemřelých kolegů.
K této pietě se připojili i členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů naší
obce a vzpomněli na staré hasičské heslo "bližnímu ku pomoci" a také
na to, že hasič, ať profesionál nebo dobrovolný, jde vždy tam, odkud ostatní
utíkají...
Čest budiž jejich památce.

14

Dle výjezdové zprávy se mělo jednat o zásah na odstranění spadlého stromu v zatáčkách mezi Bukovinou a Bukovinkou. Na místě byl zjištěn zlomený vršek suchého stromu
zasahující do zhruba poloviny vozovky, která zůstala průjezdná jedním pruhem. Vzhledem k nepřehlednému místu události za zatáčkou došlo na místě i k drobné dopravní
nehodě, kdy jeden z řidičů na mokré vozovce nedobrzdil a lehce narazil do zastavujícího vozidla před sebou.
Jednotka provedla rozřezání stromu a úklid vozovky od větví a malých úlomků z osvětlení vozidla, po dobu zásahu též členové jednotky řídili v nepřehledném místě kyvadlově dopravu. Po ukončení zásahu při odjezdu naší jednotky se na místo dostavila i JSDH
obce Březina, která byla na místo operačním důstojníkem HZS vyslána později, ale její
pomoc již nebyla potřeba.
Po přibližně půlhodině se jednotka v pořádku vrátila do zbrojnice a její členové, kteří
opět prokázali svoji akceschopnost se mohli vrátit do zaměstnání a ke své práci.
Jaroslav Ondráček, velitel JSDH obce Bukovina

15
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Vítání nových občánků

Den Bukoviny – dopolední program
Dne 11.9. se konal již 7. ročník Dne Bukoviny se. Jeho příprava si každý rok vyžádá velké
množství práce, kterou obvykle zastanou hasiči a další dobrovolníci. Ale ani ženy nezůstávají pozadu, když každý rok napečou výborné koláčky. Také letos se pekly v předvečer akce u Hynštů v čísle 5.

Dalším bodem dopoledního programu Dne Bukoviny bylo vítání nových občánků naší
obce. Díky covidové pandemii se dlouho toto slavnostní uvítání do života nemohlo konat, a tak se jedenáct nových miminek dočkalo až 11. 9. v rámci Dne Bukoviny.
K slavnostnímu aktu se jich se svými rodiči a dalšími hosty dostavilo osm.
Novým občánkům zazpívaly školní děti pod vedením paní učitelky Renaty Ilkaničové
a zahráli muzikanti ze sdružení BukBand.
Poté již starosta Luboš Janda během krátkého proslovu přivítal nové občánky naší obce.
Za kulturní výbor byli přítomni Helena Hynštová a Jaromír Čermák.

Letos, stejně jako každý rok, byl zahájen Den Bukoviny
dopolední mší, která se konala před sochou svatého
Václava. Sloužil ji otec Vít Martin Červenka ze Křtin.
Na mši hrál a zpíval BukBand – uskupení muzikantů
a zpěváků pod vedením paní Markéty Marečkové.
Mše se zúčastnila také senátorka za Jihomoravský kraj
paní Jaromíra Vítková.

Starosta Luboš Janda, Helena
Hynštová a Jaromír Čermák.

Senátorka Jaromíra Vítková

Po skončení mše následovalo udílení vyznamenání zasloužilým hasičům. O tomto aktu
se dočtete také v rubrice „Sbor dobrovolných hasičů“.

16

Školní děti s paní učitelkou Ilkaničovou
a členy BukBandu.

Noví občánci se starostou. Zleva: Ema Kvardová s rodiči, Viktorie Tomšů s rodiči, Matěj Sikora s rodiči a bratrem, starosta Luboš Janda, Viktorie Hlaváčová s rodiči a sestrou, za nimi Helena Hynštová (kulturní výbor),
Tomáš Václavík s rodiči, Lukáš Prokeš s rodiči a Filip Maceček s rodiči a bratrem. Další přítomný občánek
Mikuláš Toman a jeho rodiče se společného focení nezúčastnili.

17
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Den Bukoviny – odpolední program
Hlavní program „Dne Bukoviny“ začal tradičně ve 13 hodin. Zahájen byl vystoupením country kapely Štyry woči. V country
aranžmá zahráli a zazpívali nejen známé
country písně, ale také například hity z šedesátých let minulého století. Řečeno slovy
jejich kapelníka: Hrajeme a zpíváme písně
které se nám líbí bez ohledu na žánr.
Vystoupení dětí ze základní školy přilákalo
množství diváků, kteří obklopili prostranství před pomníkem, kde děti předváděly
svůj program. Obecenstvo se brzy nechalo
strhnout svižnými tanečními kreacemi, které s dětmi nacvičily a také si snimi zatančily
učitelky Michaela Šebelová a Pavla Tichá.
Do víru tance se nechala vtáhnout i školnice Šárka Třísková a několik rodičů.

Skupina Štyry woči.

Slunné pohodové odpoledne.

Dalším bodem programu bylo vystoupení
folkové skupiny Košt z Brna. Také tito muzikanti zahráli vybrané písně známých interpretů.
Za doprovodu příjemné muziky a zpěvu
skupiny Košt, a před tím také kapely Štyry
woči, si mohli návštěvníci akce nakoupit
nějaké zboží od trhovců, kteří prodávali
textil, drobné ozdoby, hračky, víno, burčák,
domácí marmelády a jiné dobroty. Obec
Bukovina na svém stánku nabízela dárkové
předměty s bukovinskými symboly a lidé
si zde mohli také vybrat z knih vyřazených
z knihovny. Lákadlem pro děti byl stánek
z cukrovou vatou, skákací hrad a kolotoč.
Starší děti i dospělí návštěvníci si také mohli vyzkoušet střelbu z luku. Přichystáno
bylo samozřejmě i občerstvení. Kromě obvyklých nápojů bylo nabízeno k zakousnutí třeba rožněné maso, pečená klobása,
či langoš.
18

Vystoupení žáků základní školy.

Skupina BSB Brno.
Skupina Košt z Brna.

Mladý lukostřelec.

Silák Franta naohýbal železného kolibříka.
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Vyvrcholením programu bylo vystoupení siláka Franty, nástupce legendárního Franty
Kocourka. Předvedl celou sérii siláckách kousků, tentokrát v komponovaném vystoupení za doprovodu svižné hudby. Svou sílu si mohli vyzkoušet také děti i dospělí diváci.

Uspávání broučků

Na závěr povedeného odpoledne zahrála k poslechu a tanci rocková skupina BSB Brno,
která se specializuje na slavné hity českých kapel ze sedmdesátých a osmdesátých let
minulého století, jako Olympic, Katapult nebo Jiří Schelinger.
Teplé a slunečné počasí akci opravdu přálo. Přišlo dost lidí, kteří uvítali také posezení pod prostornými stany, které poskytovaly příjemný stín. U sklenice dobrého moku,
či během konzumování dobrot, se dobře poslouchala hudební produkce a dobře povídalo se sousedy. Byla to jedna z mála příležitostí v roce, kdy se mohli občané naší
krásné vesnice setkat.
Krásnou akci, která se stala již tradicí, uspořádali opět hasiči společně s obcí. Starosta hasičů
a místostarosta obce Aleš Pokorný je již po léta duší
a hlavním organizátorem „Dne Bukoviny“. Dokázal
kolem sebe také shromáždit partu lidí, nejen z řad
hasičů, kteří s ním připravují všechny kulturní akce
a také se podílejí na zajištění jejich zdárného průAleš Pokorný
běhu. Všem velmi děkujeme.
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Podzimní lampionový průvod zakončený uspáváním broučků se již stal v naší vesnici každoroční milou tradicí. Loni byla tato tradice přerušena kvůli vládním opatřením,
které se snažily zmírnit vlnu covidového onemocnění. Letos se však podařilo znovu
navázat na minulé roky, a v neděli 14. listopadu se opět vydal průvod dětí a rodičů
s rozsvícenými lampiony setmělou vesnicí. Na spodním dětském hřišti pak všichni
broučkúm zazpívali na dobrou noc za doprovodu členů kapely Štyry voči. Děti pak
broučky symbolicky uložily k zimnímu spánku. Za to dostaly sladkou odměnu, pitíčko
a špekáček, který si mohly společně s rodiči opéct na připraveném ohni. Celou akci
společně zorganizovali Kulturní výbor a hasiči. Děkujeme.

21

Zpravodaj obce Bukovina 3 /2021

Rozsvěcení vánočního stromu
Tradiční začátek adventu spojený se zpíváním u rozsvíceného vánočního stromu, se
letos opět nemohl uskutečnit. Byl na poslední chvíli odvolán kvůli vyhlášení vládních
restrikcí spojených s epidemií covidu. To jistě nepotěšilo řadu občanů Bukoviny, kteří
se těšili na pěkné chvíle společně prožité pod zasněženým vánočním stromem. Velké zklamání zavládlo také v uskupení muzikantů a zpěváků, vedených paní Markétou
Marečkovou, kteří si pro tuto sváteční chvíli nacvičili adventní pásmo písní a recitace.
Společně s nimi měly pod stromem také zazpívat děti ze Základní školy Bukovina vedení paní ředitelkou Mgr. Janou Havelkovou a ty se na akci také velmi těšily. Proto bylo
rozhodnuto, že se generální zkouška u Svobodů, naplánovaná na pátek 26. 11., přece
jen uskuteční a vznikne z ní zvukový záznam, který bude pro občany Bukoviny puštěn
z obecního rozhlasu v neděli 28. 11., místo původně plánovaného živého vystoupení,
případně ještě v další adventní dny. Tato akce se nakonec také podařila uskutečnit,
a někteří lidé si také přišli na náves toto pásmo poslechnout. Navíc byl na generální
zkoušce pořízen také videozáznam, který je přístupný na internetovém portálu YouTube. Můžete si jej spustit z odkazu na internetových stránkách Bukoviny. Věřím, že vás
adventní písně a recitace na videozáznamu potěší a přiblíží vám milou předvánoční
atmosféru, která na zkoušce u Svobodů panovala.
Jaroslav Luner

Uskupení muzikantů a zpěváků BukBand
Uskupení muzikantů a zpěváků BukBand mohli občané Bukoviny v minulosti již několikrát slyšet. Například při mších konaných na Dnech Bukoviny nebo také při posledním
uskutečněném společném rozsvěcení vánočního stromu v roce 2019.
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liš nemění a skýtá Markétu Marečkovou
s jejím manželem Pavlem a přespolní
výpomoc v podobě Šimona Beránka
z Bukovinky.
Zbytek obsazení je silně závislý na
mnoha faktorech a mění se takřka
z akce na akci. Hlavní myšlenkou a podstatou naší aktivity je regionální spolupráce a radost z hudby. S tím také souvisí to, že vždy rádi přivítáme všechny,
kteří s námi radost z hudby chtějí
a dovedou sdílet.
Velmi důležitým článkem jsou manželé Svobodovi, díky kterým se akce letos vůbec mohla uskutečnit, byť jinak, než bylo původně zamýšleno. Jejich dcera Terezka s kamarádkou Eliškou se také aktivně zapojily do zpěvu. Dále jsme se pro
účely této akce spojili s paní ředitelkou Janou Havelkovou, která si s dětmi ze
školy připravila úvodní dvě písně. Zapojily se i Hana Hynštová, Petra Vránová a Iva Pařízková, která nám také přednesla báseň od Marie Anny Urdihové. Jako
host nám přišla pomoci Romana Říhová z Bukovinky, která si zároveň připravila
i závěrečnou píseň od Zuzany Navarové.
Šimon Beránek

Toto hudební uskupení secvičilo program určený k rozsvěcování vánočního stromečku
v obci Bukovina také letos. Soubor se vyznačuje značnou flexibilitou. Základní jádro se pří-

foto Jaroslav Luner
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Mikulášská nadílka
Tradici každoroční mikulášské nadílky se v naší vesnici daří udržet díky našim agilním
hasičům. A to i přes pandemii, která nás sužuje již druhý rok. Letos obešel Mikuláš,
andělé a čerti celkem 19 domů a potěšili, někdy i trochu poděsili 33 dětí. Ukázalo se,
že všechny děti byly hodné, přesto ale Mikuláš věděl i o několika prohřešcích. Když děti
slíbily, že se polepší, ukázalo se, že má Mikuláš dobré srdce, a děti bohatě obdaroval.
Čerti letos opět vyšli naprázdno, marně venku brekotali a chrastili řetězy. Nezbývá jim
než věřit, že se třeba příště dočkají. My zase věříme, že odejdou i příští rok s prázdným
pytlem a naše děti s bohatou nadílkou od štědrého Mikuláše.

Mikuláš se svým doprovodem je připraven vyrazit do akce. Roucho Mikuláše oblékl Vít Kulenda, ve sličné
anděly se proměnily Barbora Turčinková, Adéla Luterová a Alexandra Hrabalová. V čertech jste jistě poznali
Standu Pařila, Davida Kocmana, Patrika Kocmana, Romana Jeřábka a Jaroslava Rosenberga.

Kulturní rubriku připravil Jaroslav Luner
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Statek

Na nejstarší dochované fotografii
se statkem z roku 1928 je zachycena slavnost žehnání nové hasičské
stříkačce před nedalekou sochou
svatého Václava. Největší obytná
budova statku se vypíná v pozadí.
Vévodila tehdy celé horní návsi,
stejně jako dnes.

Obec Bukovina má svůj původ od dvorka nyní popisné číslo 21 a 22, který nějakým pánem jména neznámého založen byl a že les bukový byl nazval jméno jeho „Bukovina“.
Kdy se tak stalo nedá se s určitostí zjistiti, avšak podle některých zpráv a nálezů vidno,
že tento prastarý býti musí, neboť při kopání hlíny na zavážení potoka na návsi nalezena
byla kamenná sekyra s kladívkem.
Další zprávy dočítáme ze staré latinsky psané původní listiny, která se chová ve farním
archívu křtinském. Listina zní v českém překladě takto:
Pan Hartmann z Holštýna pozdravení! V známost chceme uvésti, že při zdravém rozumu
a při zdravém těle, svůj dvůr Bukovina zvaný, sestrám a klášteru Zábrdovskému po naší
smrti svobodně k užívání ponecháváme. Dáno Léta Páně 1268. Tatáž listina komisí potvrzena datována je roku 1283.
Tolik nejstarší kronika o původu naší obce. Dnešní budovy čísla popisného 21 a 22 již
vůbec nepřipomínají památné
místo od kterého je odvozován
vznik naší vesnice.
Kolem data první písemné
zmínky o naší vesnici panuje
řada nejasností, ale místo prvního statku žádný badatel nezpochybnil. Ostatně povědomí
o jeho existenci potvrzují i nejstarší zápisy v kronice sousední
Bukovinky.
Téma raných dějin naší vesnice je nad rámec této rubriky a proto se raději věnujme
proměnám vzhledu obytných
budov statku od nejstarší dochované fotografie až po dnešek. Tu původní, středověkou
podobu statku totiž bohužel
neznáme – žádné dobové vyobrazení se nedochovalo.
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Nejstarší datovaná fotografie z roku 1928.

Nedatovaná fotografie z archivu rodiny Herzogovy
asi z 50. let minulého století.

70. léta minulého století.

Na další fotografii vidime podobu
této budovy zhruba z 50. let minulého století. Za povšimnutí stojí
výklenek se soškou sv. Jana Nepomuckého.
Na horním snímku na této straně
ze 70. let minulého století vidíme
čelo největší budovy statku společně s hasičkou. Dům má novou
fasádu a nová širší okna v patře.

Nedatovaná fotografie vznikla někdy před rokem 2006.

Současná podoba obytných budov statku.

Fotografie uprostřed není datovaná, ale můžeme usuzovat, že vznikla před rokem 2006. V tom roce
se totiž začalo s opravou hasičky,
která je na snímku také častečně
vidět. Je jasné, že v době vzniku
snímku na svou opravu teprve čekala. Spodní fotografie zachycuje
současný stav. Oba snímky jsou
pořízeny skoro ze stejného místa.
Kdo chce, může hledat deset rozdílů. Prázdný výklenek bez sošky
a zvýšení budovy vám asi padnou
do oka ze všeho nejdříve. Tedy
kromě stromu, který se rozkošatěl
vedle vchodu, částečně jej zakrývá
a brání nám také v pohledu na zeď
s výklenky.
připravil Jaroslav Luner
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ZNÁTE OKOLÍ BUKOVINY?

Letopočty na kamenných deskách se liší, a proto se nabízí vysvětlení, že se každý pomník vztahuje k jiné císařově návštěvě. Podle dostupných pramenů navštívil totiž František Josef I. kraj v okolí Jedovnic dokonce třikrát:

Památný kámen císaře Františka Josefa I.
pod hrází rybníka Vrbový u Jedovnic.

V roce 1873 se mělo konat první velké vojenské cvičení v naší oblasti, kterému císař
údajně přihlížel.
Rokem 1879 je datována další blíže neurčená návštěva císaře v Jedovnicích, kterou připomíná památný kámen.
V roce 1883 navštívil František Josef I. Jedovnice naprosto prokazatelně. Dokonce je
známé i přesné datum jeho návštěvy – 14. září. V kronice Jedovnic je zachovalý vzácný pamětní list připomínající tuto událost. Kromě popisu výzdoby obce a slavnostního
uvítání se zde dočítáme, že císař jel v doprovodu španělského krále na inspekci většího
polního cvičení u Drahan. Podle tohoto pamětního listu se ještě týž den odpoledne
vraceli zpět přes Jedovnice do Blanska.
Rybník Vrbový

Pod hrází rybníka Vrbový poblíž asfaltové cesty vedoucí kolem chatové oblasti se ukrývá za křovím pomníček připomínající přítomnost císaře Františka Josefa I. v Jedovnicích. Má tvar patníku vysokého asi 1 metr s písmeny K. F. I. E. (Kaiser Franz Iosef Erste)
a letopočtem 1879. Původně byl patník umístěn na jiném místě poblíž hráze. Podle pamětníků tam byl „poněkud stranou“ a proto byl přenesen k pěší stezce vedoucí z hráze
rybníka Vrbový na již zmíněnou, dnes asfaltovou komunikaci.
Vedle pomníčku je umístěna kamenná deska, kterou nechal údajně po roce 1990 postavit tehdejší starosta Jedovnic, pan Stanislav Fránek. Deska nese nápis: NA TOMTO
MÍSTĚ SE PŘI MANÉVRECH ROKU 1883 NACHÁZEL POLNÍ STAN CÍSAŘE FR. JOSEFA I.
A JEHO HOSTA ŠPANĚLSKÉHO KRÁLE ALFONSE.
Památné kameny

Z tohoto zápisu je jasné, že umístění polního stanu panovníků v údolí poměrně daleko
od Drahan, odkud by jistě nemohli přehlížet vojenské manévry, by bylo nepraktické
a nelogické. Také představa, že by se toto významné cvičení konalo v omezeném prostoru u rybníka vypadá krajně nepravděpodobně. V okolí Drahan je terén pro inspekci
cvičících vojenských útvarů mnohem vhodnější.
O návštěvě císaře v roce 1879 se nepodařilo zjistit nic bližšího. Během návštěvy se jistě
mohl pohybovat také v okolí rybníků u Jedovnic, tak, jak napovídá památný kámen s
tímto letopočtem. Sdělení na vedlejší desce je však podle všeho nekorektní. Možná
vzniklo nešťastným sloučením dvou návštěv císaře v letech 1879 a 1883.
Překvapivé vysvětlení pro jedovnickou návštěvu císaře v roce 1879 nabídl badatel
PhDr. Jiří Doležel: František Josef I. a císařovna Sisi slavili 24. dubna 1879 stříbrnou
svatbu. Slavnosti probíhaly v celé monarchii, a tak by pamětní kámen mohl připomínat
právě tuto událost.
Prameny:
RNDr. David Varner, Ph.D.:
Památník návštěvy
císaře Františka Josefa I.
www.davar.cz/badatelna
Josef Plch:
Památný kámen
císaře Františka Josefa I.
Jedovnický zpravodaj 5-6 2016.
Připravil Jaroslav Luner
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Lokace památných kamenů
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Knížecí douglasky
Také se chodíváte projít po lesní cestě za Březovou alejí
směrem k hájovně? Pak je vám určitě líto, že po čtyřech velkých jehličnatých stromech, které rostly přímo
u této cesty zbyly jen obrovské pařezy. Ze skupiny pěti
vysokých stromů vysokých kolem 40 m, které tvořily
dominantu této části lesa, zůstal ušetřen jen jeden.
Pokácené stromy nebyly jedle, jak jsem kdesi zaslechl,
ale douglasky. Přesný název je Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii).
Udává se, že douglaska je druhým nejvyšším stromem na
světě, hned po sekvoji. Ve starých porostech se údajně
dají najít exempláře, které jsou vysoké i přes 100 metrů
a průměr kmene může být až 6 metrů. Nejvyšší douglaska v České republice vyrostla do výše přes 64 metrů.
Původně byl tento jehličnan rozšířen v západní části
Severní Ameriky. V Evropě se pěstuje od roku 1827,
kdy její semena přivezl do Skotska David Douglas.
Jeho příjmení tvoří část českého názvu, druhové jméno menziesii má strom po jiném Skotovi, Archibaldu
Menziesovi, který tento strom poprvé v Americe zdokumentoval, a to již v roce 1791.
Pokud se pokusíte spočítat letokruhy na pařezech po
našich vykácených douglaskách, vypátráte, že musely
být vysazeny někdy na začátku minulého století. Lesy
křtinského polesí tehdy patřily knížeti Janu II. z Liechtensteina, který je koupil v roce 1894 od barona Mořice Aloise von Teuber.

i v jiných blízkých částech křtinského polesí, třeba v okolí Proklestu. Krásnou alej douglasek najdete také v blízkosti liechteinského památníku. Vysoké koruny douglasek jistě nepřehlédnete, ať na ně narazíte v kterékoliv části našeho lesa. Poznáte je podle
charakteristické koruny a načervenalé kůry, hlavně však podle nezaměnitelných šišek,
ze kterých trčí tenká vlákna. O tom, jak dostaly šišky douglasky svůj charakteristický
vzhled, vypráví lidová pohádka:
Byl velmi neúrodný rok a malé myšky měly hlad. Proto se vrhly
i na stromy v lese a začaly požírat semínka ze šišek. No ale semínka šišek, to jsou vlastně budoucí miminka těch stromů. Stromům
se to vůbec nelíbilo a první se naštvala douglaska, velikán mezi
jehličnatými stromy. Když byly myšky zalezlé mezi šupinami šišek, sklapla ty šupiny a myšky uvěznila uvnitř svých šišek. Ven jim
trčely jen ocásky a nožičky. Pokud najdete v lese šišky, z kterých
něco tenkého trčí, jsou je jistě šišky douglasky s myšími nožičkami
a ocásky.

Bývalá alej douglasek poblíž Březovky.

Kníže, který v té době spravoval rozsáhlé rodové majetky po celé Evropě, byl proslulý
tím, jak dobře hospodařil v rozlehlých liechtensteinských lesích, zvyšoval jejich kvalitu,
a to i po stránce estetické. V roce 1898, tedy čtyři roky poté, co koupil křtinské polesí,
oslavil již 40leté výročí na liechteinském „trůnu“ a dožil se i 50letého panování nad rodovým majetkem. Na tato výročí upomínají pamětní kameny, které byly rozmístěny po
celém liechtensteinském panství a dodnes jich bylo nalezeno kolem 90. Jeden najdete
i v našem lese nedaleko Proklestu. Blíže jsme o těchto kamenech psali ve Zpravodaji
č. 4 z roku 2018.
Když se na začátku 20. století pustil kníže do obnovy zdejšího lesa, doplňoval místní dřeviny také nepůvodními druhy. K nim patřily i douglasky, které dodnes najdete
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Kníže Jan II. z Liechtensteina si však douglasek již moc neužil. Ve Křtinách přestal
hospodařit v roce 1922, kdy zdejší panství vykoupil stát v rámci pozemkové reformy. Když pak v roce 1929 umíral, měly
mladé douglasky teprve kolem deseti
metrů. Dalších 90 let trvalo, než na začátku roku 2020 nadešel čas sklizně pro
čtyři krásné exempláře.
Jak již bylo řečeno, v okolním lese jsou
vysázeny další stovky douglasek. Pokud
lesáci nechají alespoň některé dál růst,
mohly by za nějakých 200 až 300 let dosáhnout magické výšky 100 metrů. Nám
to již bude jedno, ale mysleme na další
generace, podobně jako kníže
Jan II. z Liechtensteina.
Zdroje:
Wikipedia.org.
Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.
Ing. Michaela Letá
Petr Švenda (Křtinský zpravodaj 2-2020)

Připravil 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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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. 4. 2022.
Zaslané příspěvky a fotografie nevracíme
a v případě uveřejnění nehonorujeme.
do tisku připravil Jaroslav Luner
fotografie na obálce Jaroslav Luner

