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Slovo starosty
Milí spoluobčané
Pro toto vydání našeho Zpravodaje jsem si pro vás připravil
mimo jiné i trošku bilancování uplynulého volebního období.
Je tomu něco málo přes dva roky, co jsme díky vám byli zvoleni
jako zastupitelé naší obce. Děkujeme vám za vyslovenou důvěru. Snad je z naší práce vidět, že se pro obecní blaho snažíme
dělat, co je možné. Chtěl bych také poděkovat slečně Michaele
Karáskové a paní Milaně Štěpánkové z firmy Europroject, které
s námi velice úzce spolupracují na získávání dotací. Jednak jsou
to dotace ze zdrojů Jihomoravského kraje, České republiky, ale
i Euro dotace. Myslím si, že se nám to přiměřeně daří. Některé dotace jsme si „vyběhali“ sami a s těmi většími nám pomáhala výše zmíněná děvčata.
Připomeňme si naše úspěšné žádosti v roce 2015:
• Dovybavení zásahové jednotky obce technikou – dotace ve výši 120 000 Kč.
Bylo pořízeno: výkonná elektrocentrála, profesionální kalové čerpadlo, mobilní osvětlení, zásahové obleky a obuv, pracovní obleky, proudnice, hadice, prodlužovací kabely.
• Vybudování dvou nových dětských hřišť – dotace ve výši 315 000 Kč
• Bio kompostéry pro všechny občany + profi štěpkovač – dotace ve výši 566 000 Kč
• Dotace na politiku zaměstnanosti – pracovníci obce – dotace ve výši 185 000 Kč.
Suma sumárum je to za rok 2015 - 1 186 000 Kč. Částky jsou samozřejmě zaokrouhlené.
Rok 2016:
• Pořízení dopravního automobilu pro zásahovou jednotku obce – souběh dvou dotací
– krajské a Ministerstva vnitra – 750 000 Kč
• Konání dne Bukoviny – 59 800 Kč.
Suma sumárum za rok 2016 je to 898 800 Kč.
Dá se říci, že každým rokem jsme přinesli do naší obce cca 1 milion korun nad rámec
rozpočtu.
Věřte, že to není ani jednoduché, ani na nás nikdo s penězi nečeká a stojí to mimo jiné
velmi mnoho úsilí, času a běhání.
V tomto trendu bychom chtěli pokračovat. Další v plánu jsou dotace na chodníky, místní komunikace a co nás pálí nejvíce je dokončení a zprovoznění nových zdrojů pitné
vody. Chtěli bychom to stihnout ještě v tomto volebním období, uděláme pro to maxi-
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mum, snad budeme mít štěstí a touto formou se nám to alespoň částečně podaří. To
je náš plán.
V uplynulém období se také podařilo prodat pozemky za školou v celkové hodnotě cca
2 800 000 Kč.
Dalším problémem co nás pálí je zborcená komunikace u „točny“. Intenzivně se jedná
o možnostech financování a opravy této komunikace se Správou silnic JMK.
V minulých létech, ještě „za minulého zastupitelstva“ se intenzivně pracovalo na narovnání vztahů s obcí Bukovinka ohledně vody. Zjistily se jisté nesrovnalosti v účtování
a nakládání s vodou. Tuto věc intenzivně řešil Tomáš Pokorný s Ivanou Pařízkovou.
Podařilo se finančně narovnat účetnictví obou obcí a konečně byl zřízen účet na vodu.
Po nových volbách se na tento problém navázalo a důsledně se dořešily drobné nesrovnalosti.
O narovnání administrativních vnitřních záležitostí naší obce a projednání nových dodatků ke stávající smlouvě s obcí Bukovinka se zasloužila Ing. Libuše Sehnalová, která
vše tzv. dala na papír černé na bílém.
Den Bukoviny byl již tradičně velmi povedenou
akcí. Rád bych poděkoval všem organizátorům,
účinkujícím a obzvláště
Krajskému ředitelství policie – zásahové jednotce,
jejichž stánek byl neustále v obležení návštěvníků.
Na závěr naši bývalí biatlonisté vyzvali policii ke
střeleckému souboji, který byl velice adrenalinový
a skončil 1:1. Děkujeme.
Kulturu jsme si užili hlavně díky Ivaně Pařízkové a Aleši Pokornému. Velkou mírou nám
na těchto akcích pomáhají naši kamarádi hasiči, motivátoři a podněcovatelé Zdeněk
Opletal a Mirka Hynštová.
Tímto bych chtěl všem lidem, kteří spolupracují a podílejí se na přípravách, zabezpečení všech akcí konaných v Bukovině, vyjádřit dík. Vím, že každý, kdo pomáhá, dělá
to ze srdce a pro blaho všech, abychom se tady u nás v naší obci měli fajn, aby nám
všem a našim dětem bylo v Bukovině dobře a byli jsme tu rádi.
V některém zimním termínu bych rád uspořádal neformální posezení, na kterém bych
chtěl všem poděkovat osobně. Moc si vaší práce vážím a bez vás by to nešlo!

3

Zpravodaj obce Bukovina 1/2017

A ještě jedno poděkování. Děkuji naší účetní paní Kolářové za její kvalitní práci na účetnictví obce. Vizitkou vynikající kvality její práce jsou audity, které vždy prochází bez
závad.
Z těch důležitých věcí, které mají dopad na téměř všechny občany obce, jsme řešili
provoz prodejny potravin. Celá prodejna po odchodu minulého provozovatele prošla
celkem zásadní rekonstrukcí týkající se propojení s místností bývalého Sluníčka – došlo ke zvětšení prodejní plochy. Dále bylo potřeba udělat větší zásah oprav, kompletní
rekonstrukce nahnilých podlah ve Sluníčku, částečně v prodejně, včetně rekonstrukce
elektroinstalace. Celá tato rekonstrukce stála cca 180 000 Kč.
Prodejna se bude otevírat kolem 15. 1. Věřím, že po otevření, budeme všichni spokojeni.
Nový nájemce potřebuje pomocnou sílu – prodavačku nebo prodavače na asi
4 hodiny denně v ranních hodinách. Vše je na domluvě. Pokud by měl někdo
zájem, hlaste se prosím u starosty. Moc děkuji.
Dalším oříškem byl propad kanalizace před obchodem – oprava stála cca 70 000 Kč.
Řešili jsme též úniky pitné vody a další problémy s hydranty.
Takových akcí nás bude čekat asi více – kanalizace je stará, vodovod bude taky asi potřebovat větší pozornost – nebude to lehké.
Málem bych zapomněl. Obec zakoupila aplikaci jménem MOBILNÍ ROZHLAS. Bylo by
fajn, kdyby se občané naší obce zaregistrovali – je to moderní komunikační kanál, který
vám bude poskytovat aktuální informace z dění obce. V roce 2017 to bude velmi důležité – budeme chtít znát váš názor na různé otázky ohledně dění v obci a tato aplikace
vám umožňuje hlasovat. Jen jednu věc vám neposkytne – možnost zapojit se do veřejných jednání zastupitelstva – přijďte a komunikujte s námi.
Registrujte se na https://bukovina.mobilnirozhlas.cz/ nebo u mě na OÚ.
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Pokračování martyria obchodu s potravinami
Ve 4. čísle Zpravodaje z minulého roku vyšel článek o tom, jakými proměnami prošel
obchod s potravinami v naší vesnici od roku 1951 až do dnešních dnů. Poslední zaznamenanou událostí s datem 6. 4. 2010 v něm bylo otevření obchodu v nově zrekonstruovaném obecním domě číslo 99. Došlo k tomu po dlouhých 6 letech, kdy byla naše
vesnice bez zásobování základními potravinami.
Příběh obchodu s potravinami začal psát svou další kapitolu nečekaně brzy. Provozovatelka obchodu Paní Štrejtová z Račic se rozhodla, že své podnikání v naší obci ukončí.
Ke dni 31. 7. minulého roku vypověděla nájemní smlouvu a naše vesnice se od poloviny loňských prázdnin opět ocitla bez fungujícího obchodu. Po 6 letech...
Následovaly dlouhé měsíce ve kterých se obec snažila najít nového provozovatele
obchodu. Proběhlo několik jednání se zájemci, všechna však nakonec ztroskotala. Na
základě vyhodnocení nastalé situace rozhodli zastupitelé, že bude provedena rekonstrukce prostor celého vnitřního prostoru obecního domu číslo 99. Hlavním důvodem
bylo propojení prostor určených pro obchod a sousedního prostoru dosud využívaného občanským sdružením Sluníčko. Během měsíce listopadu provedla rekonstrukci
místní firma ExpolineRealitní nákladem 180 212 Kč. Veškeré propojené prostory získaly
novou podlahu a prodejní plocha se výrazně zvětšila. Vznikl i prostor pro malý příruční sklad a zázemí pro prodavače. Tím se samozřejmě výrazně zvýšila atraktivita nabízených prostor. Zvláště když k tomu připočteme funkční vybavení jako chladící skříň,
chladící stůl, mrazák, nářezák na uzeniny a sýr, regály, police a další drobné vybavení.
Tato pobídka se setkala s kýženou odezvou a nový, pro nás zákazníky jistě kulturnější
obchod, bude brzy znovu otevřen. A ještě jedno neskromné přání: Ať to není zase jen
šestiletá perioda, ale setrvalý stav...
Jaroslav Luner

A moje tajné přání:
Zúčastnit se akce
OBEC ROKU A ZÍSKAT
SOLIDNÍ UMÍSTĚNÍ
S přáním hezkého
a úspěšného roku 2017
starosta Pavel Blažík
FOTOGRAFIE Z REKONSTRUKCE
PRODEJNY POTRAVIN V LISTOPADU
A PROSINCI LOŇSKÉHO ROKU
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foto na této dvoustraně Jaroslav Luner
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Ohlédnutí za kulturními a společenskými akcemi
od září do konce minulého roku
10. 9. Soutěž o nejlepší guláš

V

sobotu 10. září od 14 hodin začala na hřišti u školy soutěž o nejlepší guláš uvařený
na místě. Přihlásilo se do ní 7 družstev. Podle propozic byl časový limit na uvaření
guláše 4 hodiny. Soutěžící si museli sami zajistit všechny suroviny, zdroj tepla, kuchyňské potřeby a dekoraci přiděleného stánku. Maso mohlo být předem nakrájené a naložené, zelenina očištěná. Součástí soutěže bylo také degustování domácích moučníků
ke kávě, které soutěžící pochopitelně napekli doma a nabízeli během vaření na svých
stáncích. Dalšími kritérii pro hodnocení soutěžících byla výzdoba jejich stánku a také
nálada, kterou členové družstva šířili. Toto vše měli bedlivým okem sledovat a bodovat
členové poroty ve složení: Lucie Jirůšková, Iva Matyášová, Jiří Čížek, Zdeněk Hynšt a
Jaroslav Luner. Vypsána byla i cena veřejnosti. Každý, kdo zaplatil vstupné 100 Kč, získal
právo na degustaci všech výrobků soutěžících a také žeton, který mohl přidělit některému z družstev.
Akci zahájil roztočením sirény starosta Pavel Blažík, který
se skvěle ujal moderování celé akce. Postaral se také o
ozvučení a zvládal i funkci dýdžeje.
Všichni soutěžící dostali prostor k prezentaci svého družstva, kulinářských výrobků a také výzdoby svých stánků,
čehož se všichni zhostili s vtipem a šarmem.
Soutěžící družstva:
Ha-Mi-Ja-Da
(Jakub a Dagmar Pilařovi, Milan a Hana Iršovi)
Těžkej Pokondr
(Aleš Pokorný, Ivana Pařízková, Katka Ondrová)
Brněnští krokodýli
(Hana a Ondra Kubicovi)
Poslední díl Boba a Bobka-Kouzelník Pokuston a králíci
(Mirka Hynštová, Jiří Hynšt, Jiří Hynšt ml.)
Řáholec
(Zdeněk, Hana a Natálka Opletalovi)
Škopkovi
(Lída Schildová, Hana Garajová, František Opletal)
Pirátské bistro U Jarušek
(Jaroslava a Petr Luterovi, Jaroslava Maňoušková,
Jaroslava Bobáková)
6
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Skvělá nálada, která panovala během vaření se šířila na všechny návštěvníky akce.
Oku lahodila nápaditá výzdoba všech stánků, chuťové buňky zase dráždily rozmanité
a opravdu skvělé moučníky, které na nich byly k mání. Porota už začínala tušit, že určit
vítěze bude zapeklitý oříšek. Samozřejmě, že při rozhodování nesměla brát v úvahu
alkoholické ani nealkoholické nápoje nabízené v některých stáncích. Zvlášť těžké bylo
zapomenout na výborné domácí uzeniny nabízené v bistru U Jarušek. Když došlo na
zlatý hřeb celé akce, ochutnávání guláše, měli členové poroty hlavy zamotané ještě
víc. Každý guláš jiný a všechny moc dobré. Došlo to tak daleko, že padl návrh určit za
vítěze všech sedm zúčastněných družstev a tři porotci se k němu přiklonili. Proti byli
jen Zdeněk Hynšt a Lucie Jirůšková. Rozhodující slovo měla hlavní organizátorka akce
Mirka Hynštová a rebelující porotci museli uznat, že si celé odpoledne cpali bachory
a pak se chtěli zbaběle zříct zodpovědnosti. Nakonec tedy přece jen došlo na sčítání
bodů. O vyrovnanosti soutěže svědčilo i to, že každému členu poroty vyšel jiný vítěz.
Proto byly v konečném součtu výsledky velmi těsné. Tady jsou:
1. místo - Těžkej Pokondr
2. místo - Ha-Mi-Ja-Da
3. místo - Brněnští krokodýli
Cena veřejnosti: Poslední díl Boba a Bobka
Podle odhadu pořadatelů se na akci přišlo podívat kolem sta návštěvníků, z toho bylo
55 platících. Výtěžek akce bude věnován na nákup výstroje a výzbroje nejmladších bukovinských hasičů. Na závěr zbývá poděkovat všem, kteří se na přípravě akce podíleli,
zvláště pak největším tahounům Mirce Hynštové a Zdeňkovi Opletalovi. A hlavně: absolutorium všem soutěžícím, kteří se nebáli jít s kůží na trh a prokázali nejen kuchařské
umění, ale také smysl pro humor a recesi. Tak zase za rok...
foto Jaroslav Luner
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24. 9. Den Bukoviny a oslavy 115. výročí Základní školy Bukovina

P

MŠE SVATÁ PŘED POMNÍKEM
UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH

8

PĚVECKÝ SOUBOR KANTILA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLE

CIMBÁLOVÁ MUZIKA FUJARKA

Těžiště odpoledního programu „Dne Bukoviny“ se od sochy svatého Václava přesunulo na hřiště vedle školy. Bohatý kulturní
program uváděl Jarek Hemala z rádia Krokodýl a v tomto rádiu byly také celé odpoledne průběžně vysílány vstupy z celé akce.
O dobrou pohodu se starala postupně tato
hudební uskupení: Cimbálová muzika Fujarka, kapely Zimour, Johny Cash Revaival, vPohodlí, Nešvilský krúžek a Growin Roots. Pro
děti byla připravena pohádka „Od srdce“ z
repertoáru divadla „Na vlnce“ v podání
herečky Jarky Vykoupilové. Děti i dospělí

foto na této dvoustraně Jaroslav Luner

oslední Den Bukoviny byl pojat velkoryseji než v minulých letech a podařilo se
zajistit opravdu pestrý program. Slavnost
začala tradičně mší u sochy svatého Václava,
kterou sloužil R. D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný. Následovalo uctění památky padlých
občanů Bukoviny v obou světových válkách
položením věnce k pomníku svatého Václava.
Poté před pomníkem vystoupil pěvecký sbor
VEČER PŘED VYPUKNUTÍM AKCE:
Kantila ze Křtin. Kdo chtěl stihnout veškerý
JIŽ TRADIČNÍ PEČENÍ KOLÁČŮ
program, kteří organizátoři připravili musel rychle spěchat ke škole, kde začínal den
otevřených dveří při příležitosti 115. výročí
Základní školy Bukovina. Byla zde připravena
krásná výstava, na které škola prezentovala
svoji historii i současný stav a své aktivity.
Ve druhé třídě byly k vidění další dvě doprovodné výstavy: Jedna rekapitulovala pomocí
fotografií kulturní aktivity v obci za poslední
dva roky a druhá byla tvořena krajinářskými
fotografiemi Jaroslava Lunera s názvem „Bukovinský les“. Návštěvníci měli také možnost nahlédnout do prostor počítačové třídy a jídelny. Škola byla pro veřejnost otevřena od 11 do 18 hodin.

SKUPINA TEMPL
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si také mohli zastřílet ze vzduchovky,
obdivovat vybavení Stálé pohotovostní jednotky Krajského ředitelství policie ČR, vidět ukázku středověkého bojového šermu v podání skupiny Templ,
udělat tržbu trhovcům na stáncích,
potěšit se pohledem na mažoretky
Hvězdičky z Rosic, zatleskat výkonům
nejmladších nadějí hasičského sportu SDH Bukovina a také vidět v akci
hasiče z Habrůvky při ukázce zásahu
u požáru. Odpoledne bylo neplánovaně zpestřeno malým branným závodem, ve kterém se utkalo družstvo
Bukoviny s policisty z Pohotovostní
jednotky. O žaludky návštěvníků akce
bylo také postaráno. Na rožni se točilo selátko, udírna byla plná dobrot
a nápoje všeho druhu tekly proudem
v občerstvení U Soptíka. Také vrtkavé
podzimní počasí ukázalo svou vlídnější
tvář a slunce ještě vylepšilo už tak povedený den, který byl po setmění zakončen krásným ohňostrojem.
JARKA VYKOUPILOVÁ Z DIVADLA
NA VLNCE V POHÁDCE „OD SRDCE“

NEŠVILSKÝ KRÚŽEK
GROWIN ROOTS

SPORTOVNÍ STŘELBA
ZE VZDUCHOVKY
U STÁNKU POHOTOVOSTNÍ JEDNOTKY
KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR

MAŽORETKY HVĚZDIČKY Z ROSIC

NEJMLADŠÍ ADEPTI HASIČSKÉHO
SPORTU Z BUKOVINY V AKCI
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foto na této dvoustraně Jaroslav Luner

ZIMOUR
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16. 10. Drakiáda

11. 11. Lampionový průvod (uspávání broučků)

L

etošní podzimní drakiáda byla naplánována na nedělní 13. hodinu. Zvoleno bylo
tradiční místo na louce pod hájovnou. Byla také vyhlášena soutěž o nejlepšího
ručně vyrobeného draka.
Lampionový průvod dětí v doprovodu dospělých vyrazil z tak zvaného bečkodromu
ke škole, odkud pak pokračoval novou zástavbou k dolnímu dětskému hřišti „Na rybníčku“.
Zde si děti u ohně zazpívaly a symbolicky uložily
k zimnímu spánku broučky, které již loni vyrobili
žáci bukovinské školy ze skořápky ořechu a papíru.
Došlo i na opékání špekáčků, které přišly vhod dětem i dospělým.

foto na této dvoustraně Jaroslav Luner

Z ranní mlhy se vyloupl jeden z posledních pěkných dnů letošního podzimu. Bohužel pro drakiádu bylo dopoledne téměř úplné bezvětří. Proto byla akce nakonec
odvolána místním rozhlasem. Ovšem po obědě začal foukat příznivý vítr a tak se
na louce nakonec sešel slušný počet dětí i dospělých. Mnozí drakopouštěči ani nevěděli že byla akce zrušena, protože místnímu rozhlasu není na některých místech
obce rozumět kvůli několikanásobné ozvěně. Pouštění draků proběhlo tedy neoficiálně, ale to vůbec nevadilo. Draci třepotající se ve větru a vcelku teplé podzimní
počasí společně nakonec vykouzlili velmi příjemný den.

12
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27. 11. Rozsvěcení vánočního stromu

K

dyž nastane advent, my starší si povzdechneme, jak ten rok zase utekl.
Také nás trochu zamrazí při představě měsíce shonu a starostí se zajištěním dárků,
obstarávání surovin na bohatý vánoční
stůl, pečení, vaření, nedejbože gruntování. Marné je volání moudrých po klidném
čekání na velký křesťanský svátek a jeho
duchovním prožití. Obchodníci nás prostřednictvím sdělovacích prostředků těžce
masírují a přesvědčují, že je nutné urychleně dokoupit to i ono, a my se divíme jak
jsme dosud bez jejich zboží dokázali přežít.
A tak se budeme zase mačkat v přeplněných marketech, či horečně brouzdat internetovými obchody.

5. 12. Mikulášská nadílka

T

radice se mají udržovat a ta mikulášská k nim patří. I v naší obci obchází každý rok
Mikuláš, anděl a čerti domácnosti s výskytem dětí. Mikuláš vypadal dobrosrdečně,
anděl andělsky, dva čertíci roztomile, ze tří velkých čertů šel strach. Vybaveni povolením od starosty obešli letos přes dvacet domácností. I letos se ukázalo, že všechny děti
byly jakžtakž hodné a tím pádem obdarováníhodné. Čerti byli zklamaní, že svůj pytel
nemohli obtěžkat nehodnými dítky, ale jsou trpěliví, třeba příští rok...

Přitom začátek adventu u vánočního stromu byl tak klidný a pohodový. Milé bylo
hlavně vystoupení dětí ze základní školy,
ale i maminek. Zpěv vánočních písní, klábosení se sousedy, k tomu popíjení výborného punče nebo svařeného vína, pojídání
sladkého cukroví. Krásné chvíle strávené
pod rozsvíceným vánočním stromem se
mohly stát inspirací do dalších adventních
dnů. Nebo ne?

foto na této dvoustraně Jaroslav Luner

BEZ OBĚTAVOSTI A NADŠENÍ ŽEN ZE SLUNÍČKA
BYCHOM SI NEMOHLI POCHUTNAT NA SLADKÝCH
DOBROTÁCH POD VÁNOČNÍM STROMEM. PEKLO
SE 25. 11.
BEZ OBĚTAVOSTI A NADŠENÍ CHLAPŮ BY NEBYLO
VÁNOČNÍHO STROMU. BRIGÁDA, BĚHEM KTERÉ
BYL STROM PORAŽEN, NALOŽEN, PŘEVEZEN, UPRAVEN, VZTYČEN A NAZDOBEN, PROBĚHLA 26.11.
BEZ ZPĚVU ŠKOLNÍCH DĚTÍ A HUDEBNÍHO DOPROVODU BY NEBYLA TAK KRÁSNÁ ATMOSFÉRA POD
ROZSVÍCENÝM STROMEM. TĚCH „BEZ“ JE SAMOZŘEJMĚ MNOHEM VÍCE, A TAK DÍKY VŠEM, KTEŘÍ
JAKKOLI PŘISPĚLI KE ZDARU AKCE.
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Rubriku „Kulturní a společenské akce v obci“ zpracoval Jaroslav Luner
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Nový rok 2017
Rok 2016 je za námi. Pro někoho úspěšný, pro jiného méně. Od 1. ledna jsme
se všichni přehoupli do nového, jak doufáme, lepšího roku.
Letošní silvestr byl z časového hlediska zvláštní – čas se o půlnoci na všech
hodinách na vteřinu „zastavil“, aby se vyrovnalo pomalejší otáčení Země a běh
přesných hodin, které určují čas na planetě. V praxi bude tedy rok 2017 právě
o tuto jednu vteřinu delší.
Příchod roku 2017 s námi ovšem slavila jen ta část světa, která se řídí křesťanským gregoriánským kalendářem. Ale i zde existují výjimky. Třeba pravoslavní
věřící se sice řídí gregoriánským kalendářem, ale nový rok mají stanoven podle juliánského kalendáře, tedy na 14. leden. Někde příchod nového roku oslaví
hned dvakrát: prvního i čtrnáctého.
Křesťanství převládá i v Etiopii, gregoriánským kalendářem se zde ale neřídí.
Zdejší Koptská církev vytvořila vlastní kalendář, který vychází z předpokladu,
že se Ježíš Kristus narodil o sedm let později, než udává gregoriánský kalendář.
Proto podle jejich kalendáře právě probíhá rok 2009. Aby toho nebylo málo,
začátek roku oslavili již 11 září.
V Číně sice mají zaveden gregoriánský kalendář, ale svátky slaví podle svého

16
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tradičního lunárního kalendáře. Nový rok zde začíná novem lunárního měsíce,
který předchází začátku jara. Je to tedy svátek pohyblivý, podobně jako u nás
Velikonoce. Podle našeho kalendáře vychází tento svátek obvykle na přelom
ledna a února. Celý rok bývá zasvěcen nějakému znamení podle čínského zvěrokruhu. Ten letošní začne v Číně 28. ledna a bude ve znamení kohouta.
V Izraeli se vedle civilního gregoriánského kalendáře používá také tradiční
hebrejský lunární kalendář. Ten nezačíná narozením Krista, ale stvořením světa, což je podle Židů rok 3761 před naším letopočtem. Židé řídící se tímto kalendářem, mají rok 5777 a jeho příchod oslavili již 3. října.
Ve stejný den jako my oslavili nový rok i v Severní Koreji, ne ovšem příchod
roku 2017, ale 106. Země se řídí kalendářem Čučche, který začal v roce 1912
narozením vůdce Kim Ir-sena.
Kalendář islámského světa je starověký, lunární. Rok zde začal již 3. října, podobně jako v židovském kalendáři. Podle islámského kalendáře se právě píše
rok 1438. Roky se zde totiž počítají od toho dne, kdy se prorok Mohamed vydal na svou pouť z Mekky do Mediny. Tehdy se podle našeho, gregoriánského
kalendáře psal rok 622. Islámský kalendář má 12 měsíců. které mají délku dvacet devět nebo třicet dnů. Poslední měsíc může mít dvacet devět nebo třicet
dnů, podle aktuální polohy Měsíce. Lunární rok proto trvá 354 nebo 355 dnů,
tedy zhruba o 11 dnů méně než ten náš. Začátek příštího roku se proto proti
našemu kalendáři zase posune a připadne již na 22. září.
Muslimové mají povinnost tento kalendář znát, dodržovat ho a nenahrazovat jej kalendářem gregoriánským. Podle muslimů je jejich kalendář jednou z
mnoha podob čistoty a nadřazenosti islámu nad ostatními vírami a světonázory. Co k tomu dodat...
text a foto Jaroslav Luner
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Pozvánky na kulturní a společenské akce
Na začátek roku 2017 je připravena řada lákavých akcí, na které jste všichni srdečně
zváni. Tady je jejich nabídka:

14. 1. Novoroční bowlingový turnaj o putovní pohár

Výšlapy
Stalo se již tradicí, že se každé první nedělní odpoledne v měsíci, koná výšlap se starostou do okolí Bukoviny. V roce 2016 se uskutečnilo 10 výšlapů - 2 musely být bohužel
odvolány - v září z důvodu náročné přípravy Dne Bukoviny a v listopadu pro změnu pro
špatné počasí. Na oblíbené vycházky do přírody se můžeme těšit i letos.

V sobotu 14. 1. ve 13 hodin je odjezd autobusu do Blanska na
druhý ročník bowlingového turnaje o putovní pohár věnovaný Obecním úřadem. Soutěžit o něj budou na místě utvořená družstva. Přijďte se pokusit sesadit z pozice bukovského
bowlingového lídra družstvo pana Jandy, které má od loňska
pohár v držení. Předpokládaný odjezd domů po 18 hodině.
Cena zájezdu je 150 Kč bez večeře. Přihlášky s platbou u paní
Pařízkové na OÚ v úředních hodinách.

15. 1. Cestopisná přednáška: Přírodní parky západní Kanady
V neděli 15. 1. ve 14 hodin se bude konat v zasedací místnosti OÚ cestopisná přednáška s promítáním na téma „Přírodní parky západní Kanady“. Přednášet bude náš občan
Patrik Dekan.

28. 1. Zájezd do vinného sklípku
V sobotu 28. 1. ve 14:30 hod odjíždí od OÚ autobus do vinného
sklípku Vinařství Habřina v Bořeticích. Cena zájezdu je 600 Kč na
osobu. V ceně zájezdu je ochutnávka vín, odborný výklad, večeře
a pohoštění formou švédského stolu. Závazné přihlášky s platbou
u paní Pařízkové v úředních hodinách OÚ.

18. 2. Společenský ples
V sobotu 18. 2. pořádá SDH společně OÚ tradiční společenský ples
v Kulturním domě v Bukovince. Začátek ve 20 hodin.

18

foto z archivu Pavla Blažíka

Společenská rubrika
Blahopřání
V minulých měsících oslavili svá výročí naši vážení
spoluobčané:
paní Marie Kopecká - 75 roků
Pan Josef Holík - 80 roků
Z celého srdce přejeme do dalších let štěstí a lásku,
pevného zdraví stále dost
a v životě spokojenost.
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Znáte okolí Bukoviny?

Lesní studánky
V minulém čísle jsme psali o lesních památnících rozmístěných v blízkosti naší obce.
Víme již, že jsou součástí světově unikátního projektu nazvaného „Lesnický slavín“
a že jsou rozesety po celém polesí Školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách.
Jsou většinou věnovány významným lesníkům, ale také umělcům - milovníkům přírody,
některé také obyvatelům lesa - zvěři. Jeden z památníků, o kterém jsme v minulém
čísle hovořili, je umístěn v místě, kde ze země vyvěrá voda a jmenuje se Schindlerova studánka. Podobných studánek ve formě pomníku bychom našli v křtinském polesí celou řadu. V blízkém okolí naší vesnice je ale možné najít spíše studánky, které
nejsou součástí „Lesnického slavína“. Jsou udržovány péčí Školního lesního podniku,
často také nadšenci z řad ochránců přírody. A to je dobře. Vždyť lidé ctili od pradávna
prameny životadárné vody a zkušenosti dávných lovců a zemědělců si neseme
v sobě dodnes. Stále platí, že krásná studánka je ozdobou přírody, potěší oko žíznivého
poutníka a osvěží ho chladnou vodou. Bohužel v dnešní uspěchané době lidé stále
méně pociťují sounáležitost s přírodou. Turisté si nosí do přírody vodu v umělohmotné
láhvi a význam přírodních zdrojů vody pomalu zaniká. Mnohé, po staletí udržované
studánky pustnou, zarůstají, prameny se ztrácejí v bahně a příroda se vrací ke svému
původnímu stavu. Není to samozřejmě žádný ekologický problém. Přesto poutníka potěší, když najde pramen zakrytý stříškou, která jej nejen označuje, ale i částečně chrání
před zanesením. Studánky mohou být vnímány jako jakési památníky na doby našich
předků. A proto je dobře, že se i dnes najdou lidé, kteří jsou ochotni přírodní prameny
čistit a upravovat. Pojďme se tedy podívat na ty „naše“ studánky.
U Knížecích dubů
Těžko přístupný upravený
pramen Křtinského potoka
(na některých mapách Bukovinského potoka) najdete
nedaleko Proklestu při lesní
cestě Blatina v blízkosti Lichtenštejnského památníku.

20

Jelení studánka
Také tato pěkná studánka
v Hlubokém žlebu pod lesní cestou Doleželovou není
úplně snadno přístupná. Je
také kamenná, kryta dřevěnou stříškou. Nad ní je
podmáčená louka. Studánka napájí potůček, který se
brzy vlévá do Křtinského
(Bukovinského) potoka.

Rakovec
Studánka je jedním z pramenů říčky Rakovec. Pramenem je prostá, kameny obezděná vodní jímka,
kdysi chráněná stříškou.
Je v lesním porostu severně od Bukovinky, poblíž
křižovatky, kde ústí Široká
alej na lesní cestu Šíbrnka.

Stříbrnka (Šíbrnka)
V těsné blízkosti u lesní silnice Šíbrnka pod bukovou
částí přírodní rezervace Rakovec je vybudována malá
lesní studánka, jejíž průčelí
je vyzděno z místního kamene a je kryto stříškou. Voda
se jímá do nádržky, síla pramene je kolísavá. Název lesní silnice i studánky Šíbrnka
vznikl poněmčením českého
názvu Stříbrnka.

21
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Pod Lipovým žlíbkem
Betonové těleso studánky
s jímkou se nachází těsně
pod křižovatkou Lipového
žlíbku s lesní silnicí Šíbrnka. Je to místo, kde chtěl
prof. J. Opletal vybudovat
památník Františka Duška
de Paula, průkopníka česky psané odborné lesnické
literatury. Místo je bohužel
zarostlé a těžko přístupné.
Pramen U Schindlera
Nepojmenovaný pramen
vytékající u silnice proti
Schindlerově
studánce,
kterou jsme si již přestavili
v minulém čísle. Ačkoliv se
nachází v těsné blízkosti
Schindlerovy lesní cesty, je
lehce přehlédnutelný. Oko
přitahuje nádrž u Schindlerovy studánky.

V Liščí leči
Kamenná studánka s nízkou hladinou vody, nacházející se pod rozcestím Liščí
leč. Jedná se jeden ze dvou
pramenů potoka tekoucího
do Křtin. I tato studánka
patří k těm, které jsou tíž
přístupné. Před studánkou
se tvoří bahnitá jezírka využívaná černou zvěří jako
kaliště.
Barončino klekátko
Naše poslední zastavení má s těmi předchozími společné jen málo. Snad jen to, že
toto působivé místo je v těsné blízkostí potoka, jehož nedaleký pramen jsme právě navštívili pod rozcestím Liščí leč. Toto klekátko nechala vybudovat baronka Anna Louise
Wilhemina Eugenia von Offermann poté, co si v roce 1909 právě na tomto místě vzal
dobrovolně život její manžel, Edwin Theodor, baron von Offermann. Baronka žila až do
své smrti v roce 1945 na zámečku ve Křtinách a často se sem chodila modlit za svého
manžela. Klekátko bylo v roce 2011 obnoveno Zdeňkem Šulcem a požehnáno.

Bezejmenná
Kamenná studánka v místě
vyvěrajícího pramene potoka tekoucího do Zemanova
žlebu a Křtin.
Pokud vás dnešní výlet do blízkého okolí vesnice inspiroval k vycházce po stopách lesních studánek, pak splnil svůj účel. Možná znáte některou další studánku nebo jinou
zajímavost v našem okolí. Pokud ano, dejte vědět, zveřejníme o ní povídání v některém
z příštích čísel Zpravodaje. Na další straně najdete také přehlednou mapku s vyznačenými studánkami i pomníky „Lesnického slavína“ včetně umístění pomníku, jehož
název byl hádankou malého kvízu z minulého čísla Zpravodaje a také novou hádanku.
text a foto Jaroslav Luner
22
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Pomník Bohumila Doležala

Poloha pomníku Bohumila Doležala (1911-2000), je červeně vyznačena na naší mapce. Počet titulů, které získal za svůj život je úctyhodný: prof., Dr., Ing., DrSc., dr.h.c.
Byl to význačný lesník a pedagog, od roku 1957 profesor hospodářské úpravy lesů
na VŠZ v Brně. Záběr jeho vědecké činnosti byl široký a jeho celoživotní dílo přineslo
změnu celkového lesnického nazírání na les. Památník byl postaven v místech, která
soustavně navštěvoval. Sem také vodil studenty a doprovázel často domácí i zahraniční exkurze. Památník podle návrhu prof. Ivana Otruby zhotovila kamenická dílna
Kámen v Olomučanech. Byl slavnostně odhalen dne 11. 10. 2011.
Najdeme na něm i citaci se závěrečnou větou profesorova dopisu, uloženého v archivu
MENDELU: Sebelepší hospodářský plán nemá smysl, nenajde-li se řádný lesní hospodář, který jeho provedení realizuje.
Skoro se chce ironicky říct: Na to by
člověk bez tolika titulů nepřišel. V žádném případě bych si
nedovolil zlehčovat
význam tohoto vědce a pedagoga. Jen
věřím, že se dal na
pomník vytesat podmětnější citát...

KVÍZ
V dnešní vycházce jsme se zaměřili jen na studánky v nejbližším okolí. Pokud se vydáte kousek dál od vesnice, jistě narazíte na mnohé další. Například v Rakoveckém údolí je jich hned
několik. Jednu z nich vidíte na tomto snímku.
Pokud znáte její název, sdělte jej paní Pařízkové
na e-mailovou adresu:
ivanaparizkova@gmail.com, nebo v úředních
hodinách osobně na obecním úřadu, nebo telefonicky na čísle 516 439 253. Každá správná
odpověď bude odměněna malým dárkem.

VÝZVA

Obecní úřad spustil projekt digitalizace historických písemností a fotografií, které má obec ve svém archivu. Otevřela se tak možnost zpřístupnit veřejnosti tyto
vzácné památky na doby minulé. Výhodou digitálního archivu je také to, že po
naskenování je do něj možné zařadit také soukromé fotografie.
Věříme, že v mnoha domácnostech se najdou fotografie z dob dávných i nedávných vztahujících se k naší obci. Například fotografie z akcí (slavností, dožínek ...),
fotografie dokumentující měnící se vzhled vesnice atd. Obracíme se proto na občany Bukoviny s prosbou o zapůjčení těchto fotografií, ale i filmů nebo písemností.
Pokud něco takového máte doma a jste ochotni to krátkodobě zapůjčit, kontaktujte garanta akce Jaroslava Lunera, Bukovina 128, tel.: 608 509 337,
e-mail: jluner@email.cz.
S vašimi rodinnými památkami bude zacházeno s největší opatrností a budou vám
co nejdříve vráceny.

Výsledek kvízu z minulého čísla Zpravodaje:
Jméno Bohumila Doležala, které je vyryto na
pomníku z kvízu minulého čísla, znala a sdělila paní Jaroslava Ondráčková. Starosta obce jí
v průběhu slavnostního rozsvěcení vánočního
stromu předal krásnou výpravnou knihu, kterou nedávno vydal Školní lesní podnik Křtiny.
Její název zní: Lesy Mendelovy univerzity - lesy
člověku. Gratulujeme.
text a foto na této dvoustraně Jaroslav Luner
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Od podzimu do Vánoc v ZŠ Bukovina

a v několika kategoriích. Nově byla zavedena kategorie rodičů, kteří se zhostili
sportovního klání se ctí a byli dobrým příkladem pro všechny děti i své vrstevníky.
Občerstvení bylo zajištěno hasiči Bukovina. Školní rok jsme zahájili ve sportovním
a přátelském duchu, za pěkného počasí a s dobrou náladou.
V letošním roce pracuje na škole v rámci družiny Rukodělný kroužek, Sportovní kroužek a kroužek Informatiky. Děti z 1. a 2. ročníku mohou navštěvovat přípravný kroužek
Angličtiny nebo Logopedický. Ke stávajícím kroužkům se letos přidal i kroužek Flétnička
pod vedením paní učitelky Jiřiny Hlouškové.
Během září jsme se s dětmi připravovali na Den Bukoviny, v rámci kterého se škola
otevřela návštěvníkům, aby důstojně připomněla 115 let od svého založení. V rámci
prohlídky se ve škole vystřídalo okolo 160 malých i dospělých návštěvníků z řad bývalých i současných žáků, rodičů a dalších spoluobčanů. Potěšila nás návštěva bývalých
učitelek a ředitelek paní Libuše Zalabové a paní Marie Karasové, které si také přišly
prohlédnout své mnoholeté působiště. Po krátkém vystoupení dětí si návštěvníci prohlédli školní výstavy historických fotografií, fotografií mapujících činnost školy v uplynulých desetiletích a historické kroniky. Mohli si vyzkoušet psaní pravým inkoustem
a brkem nebo si prohlédnout ukázky starších i nových pomůcek a učebnic. V jídelně
se ochutnávaly perníčky, které jsme pro tuto příležitost s dětmi upekli. Návštěvníci si
mohli prohlédnout aktuální ukázky jídelníčků obědů.
Ve spolupráci s obcí byla ve druhé třídě nainstalována výstava pana Jaroslava Lunera,
s fotografiemi malebné krajiny okolí Bukoviny a fotografie z obecních akcí posledních
let. Také zde si návštěvníci prohlíželi kroniky obce nebo kroniky SDH Bukoviny.

1. září 2016 jsme se sešli na slavnostním zahájení školního roku 2016/2017. Přivítali
jsme 8 nových prvňáčků a celkem do školních lavic usedlo v letošním školním roce 39
žáků 1. – 5. ročníku. Rádi jsme přivítali pana starostu Pavla Malíka z Bukovinky, který
dětem popřál úspěšný a pohodový školní rok. V letošním školním roce zůstává učitelský sbor v nezměněné podobě.
Během září došlo k nutnosti
urychleně navýšit kapacitu školní
výdejny, aby byl uspokojen zájem
o školní obědy. Od konce října je
již kapacita naší výdejny 48 obědů.
Sportovní odpoledne k zahájení školního roku jsme prožili ve
spolupráci s manželi Ducháčkovými 4. 9. 2016 na hřišti u školy.
Zápolilo se v pěti disciplínách
26

ZE SPORTOVNÍHO ODPOLEDNE

Během podzimu jsme úzce spolupracovali s HZS JmK se sídlem v Líšni. S naučnou besedou nás navštívil pprap. Miroslav Mlečka, který se speciálně věnuje programu Dráček Hasík zaměřenému na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel.
Děti absolvovaly
praktickou výuku
bezpečného chování, které by si
měl každý osvojit
v případě mimořádných událostí,
zejména požáru. Následovala
naše návštěva na
stanici HZS JmK
v Líšni, kde jsme
se na exkurzi seznámili podrobně s prací hasičů

NÁVŠTĚVA HZS JmK V LÍŠNI
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i jejich technikou.
Příslušníci PS Líšeň
nás seznámili s chodem požární stanice.
Předvedli zásahové
obleky, přilby a obuv,
dýchací
přístroje
a evakuační kukly.
Příslušníci Chemické
služby ukázali oblékání a pohyb v přetlakovém protichemickém obleku. Děti
si prohlédly ukázku
vybavení
zásahového vozu včetně
NÁVŠTĚVA HZS JmK V LÍŠNI
vyprošťovacího zařízení. Paní učitelky si pro radost dětí mohly vyzkoušet i sjezd po požární tyči. Těšíme se
na další pokračování naší spolupráce, která je důležitým doplňujícím prvkem našeho
vzdělávání.
Školní drakiáda se letos konala v sychravém počasí, ale přesto byla veselá a dráčci létali
i v mlze a mrholení. Většina draků vzlétla a jako každý rok se našli rekordmani ve výšce
i délce létání. Starší děti opět pomáhaly svým mladším spolužákům a kamarádsky je
podporovaly.

lu. Čertovští žáčci se mohli učit v kostýmech a během výuky nás navštívil i Mikuláš s čertem, kteří dětem přinesli tajemný zážitek i mikulášskou nadílku. Předvánoční náladu nám
přineslo divadelní představení Mrazík v Blansku, kde herci ztvárnili klasickou pohádku se
známými postavami i písničkami.
Na vánoční besídce jsme se rádi setkali s rodiči, bývalými žáky i přáteli školy. V předsálí
byli příchozí přivítáni stánky s vánoční nabídkou výrobků, které si zde mohli zakoupit.
Maminky ze SRPŠ prodávaly výrobky z předvánoční dílničky, ve které s dětmi vyrobily
drobné dárky a uvařily návštěvníkům výborný vánoční punč. Výtěžek z prodeje výrobků
i punče půjde do fondu SRPŠ na podporu činnosti naší školy. V sále na hosty čekala
výstava prací dětí z Rukodělného kroužku a Výtvarné výchovy, kterou vytvořila paní
vychovatelka a učitelka Ilkaničová. Návštěvníci besídky se potěšili vystoupením dětí
z kroužku Flétnička pod taktovkou paní učitelky Hlouškové. Paní učitelka Hánlová
vystoupila s dětmi z 1. a 2. ročníku s pásmem Zima a děti z 3., 4. a 5. ročníku předvedly dramatizaci pohádky Zlatý kolovrat pod vedením paní ředitelky Havelkové.
Milým překvapením pro návštěvníky byla literární soutěž Zimní báseň, kterou zorganizovala paní učitelka Ilkaničová pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. Všichni návštěvníci
mohli hlasovat o báseň, která je nejvíce zaujala a na závěr besídky proběhlo vyhodnocení podle hlasování veřejnosti i podle odborné učitelské poroty.
Těšíme se na další spolupráci s rodiči i obcemi v novém roce, děkujeme za podporu
a spolupráci. Přejeme všem spoluobčanům klidný, pohodový rok plný zdraví a porozumění.

Na podzim vyrazily děti 1. a 2. ročníku na divadelní pásmo pohádek do Blanska a v rámci
Prvouky na program Jak se staví jeskyně do Domu přírody na Skalním mlýně. Podzimní
výuku jsme si zpestřili Barevným týdnem, kdy každý den v týdnu děti chodily do školy
v určené podzimní barvě a školní aktivity byly také barevně laděné.
Od listopadu se v rámci Tělesné výchovy věnovaly děti z 3. – 5. ročníku nácviku skokanských disciplín přes švihadlo, mapovaly si výsledky a sledovaly své pokroky. Ve sportovním kroužku děti čekala
oblíbená soutěž Vánoční desetiboj o perníkovou chaloupku,
která vyvrcholila těsně před
vánočními prázdninami.
Na začátku prosince si malí
čertíci z 1. a 2. ročníku upekli
perníkové čerty a 5. prosince
se škola proměnila na jedno
dopoledne v Čertovskou škoŽLUTÝ DEN VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ
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Z VÁNOČNÍ BESÍDKY

Mgr. Jana Havelková
foto archiv školy a Jaroslav Luner
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Jednotka a její členi žili běžnou činností, údržbou techniky a školeními. Strojník absolvoval svoje odborné školení na stanici Hasičského záchranného sboru (HZS) v Boskovicích a získal osvědčení na dalších pět let.
Z poklidu byla jednotka vyrušena v nedělní podvečer 16. října, kdy v 18:05 byl jednotce
Krajským operačním střediskem HZS (KOPIS) pomocí svolávací SMS zprávy a určeným
členům i hlasovým výstupem automatizovanou větou vyhlášen poplach na „technickou pomoc – transport z náročného terénu“.
Členové jednotky se dostavili do zbrojnice do 5 minut, a 8 minut od vyhlášení poplachu jednotka v počtu 7 členů + velitel vyjela na místo zásahu, které po telefonické
domluvě s operačním důstojníkem bylo určeno jako serpentiny silnice „na Padělkách“.
Na místě se již nacházela hlídka Policie ČR a průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o nehodu cyklisty, který za soumraku nezvládl řízení svého stroje a zřítil se ze srázu na louku
k bývalé hájence. Cyklista utrpěl vážnější zranění hlavy, byl při vědomí a po nahlášení
situace a domluvě s operačním důstojníkem jsme poté sledovali životní funkce zraněného a vyčkali na příjezd blížící se záchranné služby. Té jsme pomohli s transportem
nosítek se zraněným do vozu a místo uklidili od použitého materiálu. Na místo se také
dostavila jednotka HZS z Blanska, ale ta již nezasahovala.
Co dodat? Práce jednotky není jen o těch ohních, ale i o takových, pro někoho možná
na první pohled jednoduchých technických zásazích. I když jsme při přečtení výjezdové
zprávy měli všichni obavy, že budeme běhat někde po nočním lese a hledat zraněného
či pohřešovaného, nakonec se situace ukázala technicky jednodušší – možná o to více
náročnější psychicky, zraněný cyklista hodně krvácel.

Mateřské sdružení Sluníčko
VÝZVA VŠEM MAMINKÁM

V minulých letech v naší obci fungovalo mateřské sdružení Sluníčko. Maminky,
které měly malé děti se pravidelně scházely v obecních prostorách v místnosti
vedle obchodu. Děti si zde společně hrály a maminky pro ně organizovaly společné akce. Jak čas postupoval, děti odrostly, mnohé aktivní maminky nastoupily do práce. Proto nastal čas na předání štafety dalším maminkám. Místnost v
domě číslo 99 sice již neexistuje, ale k dispozici je zasedací místnost na Obecním
úřadu. Pokud máte chuť spoluvytvářet dění ve znovuvzkříšeném Sluníčku informujte se na Obecním úřadu u paní Pařízkové, nebo na telefonu 606 171 367,
případně e-mailem na adrese: ivanaparizkova@gmail.com.

Oprava z minulého čísla
V minulém čísle jsme uvedli nesprávně jméno paní učitelky Hánlové v příspěvku
o zahájení nového školního roku. Za „šotka“ se omlouváme.

Z OSLAVY NOVÉHO ROKU 2017

A nám tato akce dodala několik poznatků – stihli jsme vyjet do určených 10 minut
od vyhlášení poplachu - přičemž nejdéle za všeho nám při výjezdu trvalo „nafoukat
vzduch“ do brzd Avie, a potom telefonické hovory s operačním důstojníkem. Už aby
tady bylo nové vozidlo, to vzduch nafoukat nebude potřebovat, a je vybaveno radiostanicí pro přímé spojení s KOPIS. Přes všechny byrokratické překážky se TO už blíží,
už je vidíme skoro v zatáčkách pod Bukovinou, už víme, jaké bude…..:-) – a ve chvíli,
kdy čtete tyto řádky už možná stojí ve zbrojnici…
Také jsme zjistili, že některým členům výjezdová SMS zpráva nedorazila, a posléze jsme
si s KOPIS opravili chyby v telefonních číslech na členy naší jednotky.
Doufejme, že výjezdů jakéhokoliv typu bude co nejméně, a tedy že bez mimořádných
událostí všichni prožijeme i následující rok 2017.
Jaroslav Ondráček, velitel JSDHo Bukovina
foto Jaroslav Luner
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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:
Starosta: Pavel Blažík - 724 187 392, starosta@obecbukovina.cz
Místostarosta: Petr Malík - 725 818 070, místostarosta@obecbukovina.cz
Účetní: Marie Kolářová - 724 186 379, obecbukovina@seznam.cz
Informace o dění v obci naleznete na stránkách
www.obecbukovina.cz. Nově můžete také využít služby „Mobilní rozhlas“. Bližší informace
o této službě přinášíme na jiném místě Zpravodaje. Služba „Informace z obce e-mailem“
zůstává i nadále. Pro přihlášení k ní je třeba
napsat svoji e-mailovou adresu na titulní straně vlevo do řádku pod názvem Mail list, dát
odeslat a po obdržení informačního e-mailu
potvrdit. Tento e-mail je pouze informativní
(jednostranný), nelze na něj odpovídat, proto
pro komunikaci s obcí používejte výše uvedených údajů.

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).
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.

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

