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Slovo starosty

Pozvánka

Vážení spoluobčané,
Dnes bych vás rád seznámil s jednou věcí, která mě dost trápí
a jak se k ní stavím z pohledu starosty. Co mě trápí? Ono je
toho více, ale dnes chci mluvit o PITNÉ VODĚ. Jak jistě víte,
zdroj pitné vody je v Bukovince, obě obce se rozrůstají o další
obyvatele a spotřeba pitné vody roste. Současné 3 vrty jsou
silně vytěžovány. Řada obyvatel si neuvědomuje, že pitná voda
je prioritně na PITÍ a činnosti s tím související – např. vaření.
Vidíte, ani slovo o umývání auta, zalévání vyprahlého trávníku,
napouštění bazénů atd. Toto platí tím spíše v současné době,
kdy nás všechny trápí veliké sucho a některým spoluobčanům
vysychají studny, které nikdy předtím nebyly na suchu. Sáhněme si každý do svého svědomí, jak s pitnou vodou zacházíme. Srážek ubývá a to se zdroji pitné vody též souvisí.
Zkuste si jeden den bez vodovodu. Uvidíte, jak je voda důležitá a kolik jí každý den
potřebujete. A ono je to tak jednoduše automatické. Otočím kohoutkem a teče. A
stojí „ jen“ 25 Kč za 1000 litrů. Ale nemusí to tak být pořád.
Jak z toho ven?
Za prvé - ŠETŘEME VŠICHNI PITNOU VODOU. VŽDY SE ROZMYSLI, JESTLI JE TAK
NUTNÉ PITNOU VODU POUŽÍT MIMO JEJÍ
PRIORITNÍ POSLÁNÍ - PITÍ. MOC DĚKUJI.
Za druhé – v tuto chvíli se pracuje na
podkladech pro žádost o dotaci na vybudování dvou vrtů v Bukovině a následné
propojení do systému a tím pádem posíVodojem v Bukovince
lení zdroje pitné vody pro naše obce.
Děkuji, že jste si našli chvilku na přečtení
tohoto článku a snad jste si z něho i něco
vzali.
Přeji vám všem pěkné usměvavé léto
a občasný déšť.
Pavel Blažík

Výšlapy
Připomínáme, že každou první neděli
v měsíci se koná starostovský výšlap.
Sraz bývá u obchodu ve 13:00 hod a
jde se za krásami našeho okolí. Všichni
jste srdečně zváni. Bylo by hezké, kdyby se tahle akce rozrostla o nové lidi,
kteří mají rádi přírodu a chtějí s ostatními na „zdravotní procházku“.
Pavel Blažík

foto Jaroslav Luner

Společenská rubrika

Blahopřání
29. 5. oslavil pan Josef Kubeš 85 roků
24. 7. oslavila paní Bohumila Blatná 90 roků
Oběma oslavencům přejeme do dalších let z celého srdce
štěstí a lásku, pevné zdraví a životní spokojenost.
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Kometa Brno hokejovým mistrem republiky
19. dubna 2017 vypukla v Brně exploze radosti po posledním vítězném zápase letošního
finále play off Tipsport extraligy. Kometa v něm počtvrté v řadě porazila Liberec a připsala si celkově 12 mistrovský titul. Však se také na něj fanoušci Komety něco načekali. Od
posledního triumfu uběhlo předlouhých 51 let. Z minulého, v pořadí 11. titulu, se totiž
Kometa (tehdy oficiálně ZKL) radovala v roce 1966. Letos se tedy Brno konečně dočkalo
a zaplavila ho euforie štěstí. Samozřejmě že nejen Brno, ale také široké okolí.
Četné příznivce mají hokejisté Komety Brno i v naší obci. 13. května v odpoledních hodinách pro ně uspořádali oslavu mistrovského titulu pánové Herzog, Ducháček a Pokorný
s využitím zázemí hasičské zbrojnice. Grilovací přístroj pánů Herzoga a Ducháčka začal
otáčet seletem již před polednem. Připravena byla i bečka z brněnského parního pivovaru Hauskrecht a v lednici se chladila domácí slivovice.
Mnozí fandové přišli stylově oblečeni v dresech v barvách Komety nebo alespoň s klubovými šálami. Teplé počasí oslavě přálo, selátko chutnalo výborně, pivo bylo jako křen
a slivovice také jedna báseň. V pozdním odpoledni to již u hasičky bzučelo jako v úle.
Za všechny účastníky této skvělé oslavy tímto děkujeme výše zmíněným pořadatelům
a jejich rodinným příslušníkům a kamarádům, kteří jim v přípravě pomáhali. Již teď se
všichni těšíme na příští úspěchy hokejové Komety. Určitě je nezapomeneme důstojně
oslavit.
Jaroslav Luner
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foto Jaroslav Luner a archiv Komety Brno
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Sbor dobrovolných hasičů
30. 4. Hasičská pouť ve Křtinách
Již pošestnácté se v neděli 30. 4. uskutečnila hasičská pouť ve Křtinách. Během let se
tato pouť stala největším setkáním hasičů a jejich příznivců na jižní Moravě. Agilní hasiči z Bukoviny jsou tradičními spolupořadateli společně s ŘK farností Křtiny, městysem
Křtiny, SDH Křtiny, SDH Kanice a SDH Babice nad Svitavou.
Počasí letos hasičům opravdu
přálo. Během slunečného rána
se k registraci dostavili zástupci
39 SDH z Jihomoravského kraje
i z kraje Vysočina. Celkem bylo
zaregistrováno 340 hasičů. Krátce po 10 hodině se z místa srazu
na křtinském koupališti vydal
průvod městysem k baroknímu
chrámu Jména Panny Marie. V
čele průvodu jela historická
koněspřežní stříkačka z Kanic a hned za ní pochodovaly
mažoretky Hvězdičky z Rosic,
kterým hrála do kroku Sivická
kapela. Následovala četa praporečníků s hasičskými zástavami,
dále pěší zástupci sborů a průvod uzavírala historická i soudobá zásahová vozidla.
Za vyzvánění zvonů vešli hasiči
do barokního chrámu Jména
Panny Marie. Mši svatou sloužil R. D. Mgr. Pavel Rostislav
Novotný, O.Praem., pověřený
duchovní službou u hasičských
sborů v rámci brněnské diecéze. Na závěr slavnostní mše byl
požehnán nový votivní obraz
svatého Floriána, který bude
umístěn v tomto poutním kostele.
6

Po mši se průvod vydal z kostela před budovu úřadu městyse Křtiny. Zde všichni přítomní uctili minutou ticha zemřelé hasiče. Všechny přítomné hasiče a hosty pak přivítal křtinský starosta František Novotný. Následovaly zdravice významných hostů, které
zahájil hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Dále pozdravily shromáždění tyto osobnosti: ředitel HZS Jihomoravského kraje plk. Ing. Jiří Pelikán, senátorka
ing. Jaromíra Vítková, poslanec Parlamentu ČR Jiří Mihola a poslanec Parlamentu ČR
ing. arch. Jaroslav Klaška, prezident MHJ Zdeněk Milan a starostka KSH Jihomoravského kraje Bc. Zdenka Jandová.

Starosta městysu Křtiny
František Novotný

Po projevech proběhlo žehnání hasičských vozidel pořízených v roce 2016: DA-L1Z Iveco SDH Kanice, DA-L1T VW Transporter SDH Račice a DA-L1Z Ford Transit SDH Zbraslav.
Nové vozidlo SDH Bukovina DA-L1Z Ford Transit bude požehnáno až 9. září v Bukovině
během Dne Bukoviny, který bude spojen s oslavami 90. výročí založení zdejšího hasičského sboru.
O kulturní program hasičské pouti se postaraly mažoretky Hvězdičky z Rosic, které za
své vystoupení sklidily zasloužený potlesk. Milé byly i ukázky skladeb týmu přípravky
MiniStars.
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Po vystoupení mažoretek předvedli nejmladší hasiči SDH Kanice pěknou ukázku požárního útoku.
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V poslední části programu vystoupili hasiči z SDH Kanice v historických uniformách.
Po ukázkách zásahů pomocí ručních stříkaček přišel na řadu jejich největší historický
klenot - vzorně udržovaná koněspřežná stříkačka z roku 1892, která byla v roce 1924
osazena motorem. Předvedení stříkačky v akci zároveň odstartovalo defilé historie hasičské techniky. Po kanických hasičích se představili hasiči z Bukoviny, kteří předvedli
historickou motorovou stříkačku z roku 1928 (vpravo dole). Poté další SDH předvedly
postupně dalších osm vozů, které dokumentovaly vývoj hasičských vozidel až po současnost. Přehlídku zajímavě komentoval Jaroslav Ondráček s SDH Bukovina.

Následovalo další úspěšné vystoupení, tentokrát hasičských nadějí SDH Bukovina.
Předvedli perfektní zásah pomocí originálního hasičského vozítka a ukázali také, jak si
umí poradit s vázáním uzlů.
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Zapomenout nesmíme ani na Sivickou kapelu, která vyplňovala mezery mezi jednotlivými vystoupeními. Návštěvníci mohli také navštívit stánek spolku Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku. Pro děti byl připraven stánek s Hasíkem, vláček, gumové skluzavky
a další atrakce.
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Organizaci celé slavnosti vzorně zajišťovali vedle hasičů SDH Bukovina i hasiči z ostatních, výše zmíněných SDH. O pitný režim a naplnění žaludků se mimo místní restaurace
starali i hasiči SDH Sivice a SDH Bukovina, která provozovala pojízdný pitný stánek a polní
kuchyni s várnicemi naplněnými vyhlášeným gulášem.

Vaření tradičního guláše začalo již den před akcí přípravou surovin. Na samotné vaření
došlo v den akce od časného rána, prakticky ještě v noci. Na snímku vlevo nahoře hlavní míchač Kuba Pilař s již hotovým gulášem. Celkový pohled na občerstvení z Bukoviny
je na předchozí straně vlevo dole. Vpravo nahoře jsou již varnice v plném provozu.
Vpravo dole stravovací část bukovského stánku, vlevo dole pak jeho pitná sekce. Těžko
říct, jestli zákazník zálibně pokukuje po pěnivém moku, nebo po našich sličných výčepních.
Letošní hasičská pouť zalitá sluncem a provoněná gulášem se opět vydařila. Dobrá nálada dobrovolných hasičů a jejich příznivců byla cítit na každém kroku. Važme si našich
hasičů za to, co pro nás dělají a přejme jim i sobě co nejméně výjezdů.
Tak zase za rok...
text a foto Jaroslav Luner

(s využitím textu Ing. Vladimíra Kalivody a Mgr. Davida Dvořáčka)
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24. 6. Memoriál Eugena Třísky - Bukovinské štafetování
Tradiční Bukovinské štafetování se konalo na
hřišti u školy již pojedenácté. Soutěž kolektivů mladých hasičů je zařazena do seriálu
Okresní ligy mládeže, kterou pořádá Okresní
odborná rada mládeže. Mládežnická družstva
soupeřila ve štafetách na 4x60 metrů a ve
štafetě požárních dvojic. Soutěže se zúčastnilo celkem 32 družstev z Bořitova, Březiny,
Drnovic, Horního Poříčí, Jabloňan, Senetářova, Těchova a Újezdu u Kunštátu. Soutěžilo se
v kategoriích starších a mladších.
Po letech půstu se v Bukovině znovu podařilo
obnovit tradici a postavit do soutěže dokonce dvě družstva nejmladších adeptů hasičského sportu.
V kategorii starších se stalo celkovým vítězem družstvo Bořitova. Na druhém místě se
umístilo družstvo Březiny a na třetím místě Jabloňany. I v kategorii mladších celkově
zvítězilo družstvo ze Senetářova a druhá byla opět Březina. Na třetím místě pak skončilo družstvo Horní Poříčí B. Bukovina A se umístila na celkovém 13. místě, Bukovina
B skončila na posledním 20. místě. Umístění našich kluků a děvčat mohlo být i lepší,
natrénováno rozhodně mají.
Pořadatelé z SDH Bukovina letos znovu pečlivě připravili trať za použití časomíry a překážek pronajatých od OSH Blansko. Všechny drobné technické komplikace se dařilo
rychle řešit, mladí sportovci se činili, stále bylo na co se dívat. Doufejme, že za rok se
zase všichni uvidíme na dalším ročníku.

Bukovinští nejmladší hasiči v akci
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text a foto Jaroslav Luner

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Výjezd na požár lesa
23. 6. ve 3:43 byl operačním střediskem HZS vyhlášen
výjezd na požár lesa. Naše jednotka byla včas připravena k výjezdu v počtu 6 hasičů. Operační středisko ve
3:59 jednotku odvolala - jednalo se o planý poplach.
Požár byl nahlášen paní z Bukovinky, která viděla míhající se světlo v lese u Bukoviny směrem na Křtiny.
Je možné, že se jednalo o světlo nějaké lampičky za
stromy. Hasiči tedy nakonec nemuseli vyjíždět. Přejme si, aby poplachů bylo v budoucnu co nejméně.
Pokud nějaký přece jen bude, ať je alespoň planý jako
byl tento.
Jaroslav Ondráček

Obecní knihovna
Knihovna je zřízena v prostorách Obecního úřadu obce. V současné době eviduje 1281
svazků. Kromě literatury pro dospělé zde najdete také dětskou i naučnou literaturu.
Čtenáři mohou využít také knižní fond přivážený z Městské knihovny Blansko. Pomocí
meziknihovní výpůjční služby je možno objednat i titul, který v knihovně není. Knihovnické služby poskytuje knihovnice Hana Slaničková. Služby obecní knihovny nyní využívá 35 čtenářů, z toho 7 dětí.
Noví čtenáři jsou samozřejmě vítáni. Mohou přijít každé úterý od 17:00 do 18:00 hodin. V knihovně se neplatí žádný registrační poplatek ani poplatek za výpůjčky.

text a foto Jaroslav Luner
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Ohlédnutí za kulturními a společenskými akcemi
30. 4. Pálení čarodějnic
Noc z 30. dubna na 1. května byla vždy pokládána za magickou. Již
v keltských dobách se v tento den slavil svátek příchodu jara - Beltain. Zapalovaly se velké ohně na počest keltského boha Belena, který byl mimo jiné spojován také se sluncem. Malé světlo ohně mělo
přitáhnout světlo velké - slunce. Oheň měl také symbolicky čistit od
neduhů a nečistých myšlenek nahromaděných v zimním období.
Podle pozdějších pověr se v tuto noc měly otevírat jeskyně a podzemní sluje s ukrytými
poklady. Čarodějnice se zase slétaly na pusté a prokleté místo na svůj sabat a byly této noci
obzvlášť nebezpečné. Před sabatem se čarodějnice natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž
pomocí pak mohly na košťatech létat. Při reji byla volena královna sabatu. „Čarodějnické
kolo“ se tančilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad.
Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů stejně jako nádoby s jedy.
Pohanský zvyk pálení ohňů na ochranu proti čarodějnicím měl chránit lidská obydlí
včetně zvířat i rostlin. Ohně měly zajistit, aby k setkání čarodějnic se Satanem došlo daleko od lidí, protože
nečisté síly se světla bojí. Zapalovala se také smolná
košťata, která se vyhazovala do výšky. Prý proto, aby
viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Někde se dokonce věřilo, že je možné tímto způsobem
letící čarodějnici srazit.
Popel z těchto ohňů měl zase mít zvláštní moc pro
zvýšení úrody. Rozhrnutým popelem se také vodil dobytek pro zvýšení plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.
Dnešní pálení čarodějnic je, stejně jako většina lidových obyčejů, pozůstatkem pohanských rituálů, které
se postupně vyvíjely. Z původního „pálení proti čarodějnicím“ se stalo pálení čarodějnic. Umísťování figurín do ohně má i svou pachuť. Může být také vnímán
jako cynická vzpomínka na doby, kdy církev „čarodějnice“ skutečně upalovala.
Lepší bude zanechat chmurných úvah a společně se u ohně radovat z oslavy jara. Ostatně je to zábava nejen na Zemi, ale i vesmírná podívaná. Na snímku z družice NOAA jsou
vidět stovky ohňů, které byly o této noci zažehnuty na našem území (tmavší tečky). Snímek je pořízen v spektru, které zaznamenává teplotu a dokáže zaznamenat i větší ohně
zapálené na čarodějnice. Ze snímku je vidět, že na Moravě plálo ohňů méně, nebo byly
úspornější. Severovýchod Moravy bohužel zakryla oblačnost.
14

Možná, že se na snímku podařilo zachytit i ten náš, bukovský oheň. Pokud jej nenajdete, vezměte za vděk alespoň několika „obyčejnými“ fotografiemi z vydařené akce,
kterou zorganizovali tradičně hasiči, obec a naše agilní ženy, všichni pod taktovkou
duše celé akce Mirky Hynštové.
text a foto Jaroslav Luner

Jedna z nejmenších čarodějnic
Anička Hynštová s maminkou
Z průletu čarodějnic
a čarodějů vesnicí
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Z dětských soutěží: Hod na cíl, čarodějnice v pavoučí síti, nemohl chybět ani jedovatý kotlík s hady a
žábami.
Na protější straně: Zaříkávání a zapálení hranice,
pohoda se špekáčky a dalším občerstvením, hlavní
zaříkávačka Mirka Hynštová a starosta Pavel Blažík.
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20. 5. Cyklobraní s manželi Ducháčkovými
Rok se s rokem sešel a přišla sobota 20. května, což byl termín
již tradiční akce nazvané Cyklobraní s manželi Ducháčkovými. Sraz byl v 15 hodin na hřišti
u školy, kde už na účastníky akce čekaly kužely
pro slalom na kole. Nejmenší účastníci akce si zde
zkoušeli svou zručnost na kolech i odrážedlech.
Pro větší děti a dospělé byla připravena asi devatenáctikilometrová etapa po lesních cestách,
single treilové trati a Rakoveckým údolím. Přestože vedla kopcovitým terénem (jiný v okolí naší
vesnice ani není), všichni účastníci se s ní popasovali se ctí. Po sportovním výkonu bylo možno
doplnit tekutiny a posilnit se párkem v rohlíku
(pro sportovce vše zdarma). V den konání akce
se po předchozích velmi teplých dnech ochladilo až na 13oC, a zatáhla se obloha. Pro cyklistiku
takřka ideální počasí. Přesto se zdá, že právě toto
ochlazení mnoho dětí a rodičů odradilo a zůstali
nakonec doma. Účast zůstala za očekáváním, což
je rozhodně škoda. Ti kteří přišli, určitě nelitovali.
Díky obětavosti manželů Ducháčkových byla tato
sportovní akce opět velmi příjemná a všichni si
skvěle zasportovali. Kromě Ducháčkových je také
třeba poděkovat Obecnímu úřadu a hlavně hasičům za podporu a vytvoření potřebného zázemí
pro celou akci. Doufejme, že nadšení organizátorům akce vydrží a příští rok se bukovští cyklisté
sjedou v daleko větším počtu.
text a foto Jaroslav Luner

Nahoře: pan Ducháček před etapou.
Dole: paní Ducháčková při ukázkové jízdě na
hřišti mezi kužely.
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10. 6.
Dětský den s večerníčky
Letošní „Den dětí“ s pohádkovými
postavičkami z televizních večerníčků
se opět velmi vydařil. Duší celé zábavné soutěžní akce a její režisérkou
byla opět Mirka Hynštová. Krásné slunečné odpoledne přilákalo k zápisu
39 dětí v doprovodu rodičů. Všechny
příchozí vítala na hřišti u školy pohádková dvojice Mach a Šebestová v
podání Katky Ondrové a Pavla Blažíka.
U zápisu získali účastníci akce soutěžní kartičky a potřebné informace od
Mirky Hynštové. Všechny děti a jejich
rodiče čekalo letos opět putování po
naší obci s celkem osmi zastávkami,
kde na ně čekaly pohádkové postavičky se svými úkoly. Na každé zastávce
plnily děti nějaký úkol, jehož splnění
jim pohádkové bytosti potvrzovaly do
jejich kartičky. Děti i dospěláci také
vyplňovali na každém stanovišti krátký testík, který ověřoval jejich znalosti
o večerníčkových pohádkových postavách. A byly tam i otázky záludné.
Například hned na prvním stanovišti
na hřišti mnozí rodiče marně vzpomínali na pastavičku jménem Žlababa z
pohádky o Machovi a Šebestové. Děti
ji pak měly za úkol nakreslit s tím, že
nejlepší obrázky získají ocenění. Od
Macha a Šebestové vedla cesta k
postavičce Večeníčka, do kterého se
vtělila Alexandra Hrabalová. Zde děti
vyráběly z novin večerníčkovskou papírovou čepici. Bob a Bobek, kterého
ztvárnili Pavel Buchta se svou přítelkyní zase učili děti jak se dělá rozcvič-

Mach a Šebestová v akci

Rumcajsův prak prý nikdy nemine cíl

Výroba papírových čepic pro Večerníčka

Pan Spejbl se svým nezvedeným synkem Hurvínkem

Rozcvička u Boba a Bobka

Hurvínkova koloběžka zdolá všechny překážky

Sestavování hvězdného uskupení Malého a Velkého vozu
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ka po ranním probuzení v klobouku.
Neodolatelnou dvojici Rákosníčka s
Rosničkou vytvořily Helena Hynštová
a Ivana Pařízková. Dohlížely pak nad
tím, aby děti správně seskupily papírové hvězdy do tvaru známých skupin hvězd zvaných Velký a Malý vůz.
Zdeněk Opletal a Adéla Luterová v rolích Rumcajse a Manky učili zase děti
přesně střílet z praku a házet šišky na
cíl. Na další zastávce čekal Hurvínek
(Jaromír Čermák) jako vystřižený z
loutkové pohádky. Půjčoval dětem
svoji kolobrndu za účelem projetí slalomu z kuželů. Nad vším starostlivě
dohlížel ve svém fráčku taťka Spejbl
(Pavel Kubica). Největší práce čekala
děti u Pata a Mata (Igor Hlaváč a Jiří
Hynšt mladší). Zde museli vyrobit
destičku se svým jménem a přilepit
ji na velký karton. Vznikla tak památka na všechny účastníky pohádkového putování. Poutníky pohádkovou
říší čekalo ještě poslední zastavení u
Broučků v půvabném podání Marcely
Kocmanové a Jiřiny Jeřábkové. Děti
zde musely splnit poslední úkol, což
bylo projití určené trasy se zapálenou
lucerničkou. V cíli, který byl opět u
školy, čekalo na malé poutníky občerstvení ve formě limonády a párku
v rohlíku. Po rozdělní cen nejlepším
řešitelům testů a autorům nejzdařilejších malůvek se rozproudila volná
zábava. Tu dětem zpestřovaly skákací
hrady, malování na obličej a pohádková muzika v rytmu disco.
Na závěr ještě poděkování všem, kteří
se podíleli na přípravě a průběhu celé
akce. Zvlášť pak „hercům“představu-

Porada nad záludnými otázkami testu
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jícím pohádkové postavičky v krásných a nápaditých maskách, jejichž
příprava jistě stála mnoho času a úsilí.
Absolutorium patří „rejžovi, hlavní
scénáristce a organizátorce“ Mirce
Hynštové. Už prý spřádá plány na příští rok. Proslýchá se, že další pohádkový den bude modře laděný...
U Pata a Mata

text a foto Jaroslav Luner

Zastavení u broučka a berušky

Pohádkové postavy-stojící zleva: Rákosníček (Helena Hynštová), Rosnička (Ivana Pařízková), Šebestová (Katka Ondrová), Mach (Pavel Blažík), Večerníček (Alexandra Hrabalová), Bob a Bobek (Pavel Buchta a přítelkyně), Manka (Adéla Luterová), Rumcajs (Zdeněk Opletal), Beruška (Jiřina Jeřábková), Brouček (Marcela
Kocmanová), Spejbl (Pavel Kubica), Hurvínek (Jaromír Čermák). Pod mini: Mat (Jiří Hynšt ml.), Pat (Igor
Hlaváč), Rejža (Mirka Hynštová)

Vzniká krásná kočička

Na skákacím hradu
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15. 7. Soutěž o nejlepší guláš
Po loňském úspěšném zkušebním ročníku této soutěže odstartoval v sobotu 15. července na bukovském hřišti u školy další
ročník soutěže o nejlepší guláš uvařený na místě. Dá se říct, že
se gurmánské akce již staly v naší obci tradicí. První myšlenka na
uspořádání gurmánské soutěže se totiž zrodila již v srpnu 2014.
Tehdy pořádali pánové Jakub Pilař, Milan Irša a Patrik Hrabal soukromou akci, na které se peklo sele. Sešlo se dost hostů, byla dobrá nálada a právě tady
se zrodil nápad uspořádat nějakou gurmánskou akci také pro širší bukovskou veřejnost.
Zhruba o měsíc později byla myšlenka proměněna v čin, když Zdeněk Opletal s bukovskými hasiči zorganizovali nezapomenutelnou akci s názvem „Mexický večer“. Vařil se pravý
mexický fazolový guláš, teguila tekla proudem a dostavil se i „vzácný exotický host, který se
představil jako Juanez Martínez, původem z italsko-mexické hranice“. O rok později, v září
roku 2015, byl pro změnu uspořádán „Moravský večer“, se zelňačkou, uzeným, koláči a koštem domácích slivovic. Všechny přítomné bavil pro změnu neodolatelný „Laďa z Vizovic“.
Zdálo se, že se jedná o jednovaječného bratra minulého exotického hosta. Nakonec vyšlo
najevo, že v obou případech šlo o dokonalé převtělení jednoho nejmenovaného místního
občana. Loni se zrodila další vydařená akce, která byla pojata jako soutěž o nejlepší guláš
uvařený na místě, do které se přihlásilo 7 družstev. Více než stovka spokojených hostí této
akce se stala impulsem pro její zopakování i letos. Propozice soutěže byly stejné jako loni:
Časový limit na uvaření guláše 4 hodiny, soutěžící si opět 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 bedlivým okem sledovali a bodovali členové
poroty ve složení: Jiří Kokmotos z Českého rozhlasu Brno, Jiřina Jeřábková, Rostislav Boháček,
Lucka Boháčková a Lada Boháčková. Byla vypsána i cena veřejnosti. Každý, kdo zaplatil vstupné 100 Kč, získal právo na degustaci všech výrobků soutěžících a také 4 hlasovací kolíčky, které
mohl rozdělit podle uvážení mezi jednotlivá družstva.
Starosta Pavel Blažík se postaral o ozvučení a moderování akce. Dobrou náladu šířila brněnská cimbálová muzika Slovácký krúžek.
Na veškeré dění dohlížela hlavní organiTěžkej Pokondr při
rozhovoru s Jiřím Kozátorka Mirka Hynštová.
kmotosem z ČRo Brno.
Do soutěže se přihlásila tato družstva:
Kokosy na sněhu
Zdeněk Opletal, Lída Schildová,
Martin Shild, Hana Garajová
Druřstvo z Jamajky „Kokosy
na sněhu“ ve svém úžasném
Těžkej Pokondr
bobu, kterým se bezpečně
Aleš Pokorný, Ivana Pařízková,
dopravilo na místo klání.
Katka Ondrová
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HOJ
Hana, Ondra a Jindra Kubicovi
Ha-Mi-Ja-Da
Jakub Pilař, Milan Irša
Pat & Mat
Jiří Hynšt, Zdeněk Hynšt,
pomocnice: Šárka Třísková
HOJ
a Helena Hynštová
Skvělá nálada, která panovala během vaření se šířila na
všechny návštěvníky akce. Oku lahodila nápaditá výzdoba
všech stánků. Na výsledném dojmu nezměnila nic ani delší dešťová přeháňka a s ní spojené ochlazení. Nakonec se
vyčasilo, cimbálová muzika se přesunula z pod stanu ven
a zábava se znovu vesele rozproudila.
Porotcům nebylo co závidět, moučníky a jiné dobroty podávané na
stáncích byly skvělé, vůně linoucí se
s kastrolů a kotlíků dávala tušit, že
také všechny guláše budou vynikající. Když nadešla doba degustace,
bylo jasné, že bude opravdu těžké
rozhodnout se pro vítěze. Však byly
také výsledky v konečném součtu
velmi těsné. Tady jsou:
1. místo - Těžkej Pokondr
2. místo - Kokosy na sněhu
3. místo - Pat & Mat
Cena veřejnosti: Pat & Mat
Podle odhadu pořadatelů se na
akci přišlo podívat zhruba 130 návštěvníků, z toho bylo 93 platících.
Část výtěžku bude věnována soutěžícím a druhá část na činnost
nejmladších bukovských hasičů. Na
závěr je třeba vyslovit poděkování
všem pořadatelům a hlavně soutěžícím kuchařkám a kuchařům, kteří
se nebáli jít s kůží na trh a prokázali
nejen kuchařské umění, ale také
smysl pro humor a recesi. Tak zase
za rok...
text a foto Jaroslav Luner

Ha-Mi-Ja-Da

Pat & Mat
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Od jara do léta v naší škole

1. ročník – Klára Malíková,
2. ročník – Karel Pokorný,
3. ročník – Terezie Bayerová,
4. ročník – Jakub Hejda,
5. ročník – Lukáš Bayer.
Absolutním vítězem v recitační soutěži se stal žák 4. ročníku Jakub Hejda.

Projekt Všeználek – Zimní sporty

foto Irena Černá

Duben a květen – měsíce testování
V průběhu dubna se již každoročně účastníme testování znalostí v rámci Scio. Letos se
našich 7 páťáků zúčastnilo testování v Českém jazyce, Matematice, v Obecních studijních předpokladech a v testech SCATE v anglickém jazyce. Zde jeden žák obhájil úroveň
znalostí A2, 4 žáci úroveň A1 a 2 žáci úroveň A0 evropského učebního rámce. Předpokládaný ideální výstup z 5. ročníku je úroveň A1, z devátého ročníku A2. Byli jsme potěšeni letošními výsledky, kde si naše škola vedla na velmi dobré úrovni v rámci všech
testovaných škol. S podrobnými výsledky se můžete seznámit na našich webových
stránkách. Testovací program pokračoval i v měsíci květnu, kdy se naše škola povinně
zúčastnila testování INSPIS, které vyhlašuje každoročně Česká školní inspekce pro vybrané školy, ročníky a předměty. Letos nám byly určeny celostátní testy v Matematice,
Anglickém jazyce a v oboru Člověk a svět práce pro 5. ročník. Zde si naši žáci vedli velmi
dobře a naše výsledky patří v porovnání s ostatními testovanými školami k výborným.

Recitační soutěž

V rámci Jazykové a komunikační výchovy jsme uspořádali v dubnu recitační soutěž.
Žáci si k přednesu sami vybírali básně, které musely splňovat kritérium délky i náročnosti. V soutěži byli žáci rozděleni v kategoriích po ročnících, kde je hodnotila odborná
pedagogická porota. Hodnotili jsme úroveň přednesu i celkový dojem. Nejlepší recitační výkony a první místo ve své kategorii získali tito žáci:
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Na začátku dubna vyvrcholil téměř dvouměsíční projekt, kterému se věnovali žáci 3. – 5.
ročníku pod vedením paní učitelky Ilkaničové. Probíhal v rámci výuky Čtenářské a Informační gramotnosti, Tělesné a Výtvarné výchovy. V rámci projektu se žáci seznamovali se
zimními sporty, pouštěli si video ukázky, seznamovali se s historií vybraných sportů, pravidly i se známými sportovci. V rámci Výtvarné výchovy ztvárnili oblíbené zimní sporty
a uspořádali výstavu. Na závěr projektu žáci prokazovali v písemném testu znalosti
z okruhů otázek u těchto sportů: krasobruslení, rychlobruslení, lední hokej, běh na
lyžích, biatlon, alpské lyžování, akrobatické lyžování, skoky na lyžích, snowboarding,
historie bruslení a lyžování. Do finále se dostali žáci Lukáš Bayer – 5. ročník, Václav
Růžička – 3. ročník a Jakub Hejda – 4. ročník. Nejrychleji a nejsprávněji odpovídal na
záludné otázky Jakub Hejda a získal zaslouženě již podruhé pohár Všeználka 2017.

Dudáci ve škole
Dne 10. května nás navštívili s krásným hudebním programem dudáci Ondra a Lucka
Tryhukovi, kteří dětem předvedli poutavý program „Jak hledal kozlík svého kamaráda.“
Kozlík nebyl nikdo jiný než překrásné dudy a jeho kamarádi byly dudy z různých koutů Evropy. Děti uslyšely a prohlédly si dudy chorvatské, španělské i slovenské gajdy.
Zazpívali jsme si spoustu písniček z pohádek, vyslechli si lidové písničky v nádherném
provedení dudáckého dua a dokonce i zatleskali v doprovodu bubeníka - žáka Lukáše
Bayera rockovou pecku We will rock you. Žáci dokázali podle melodií rozpoznat známé
pohádky a na závěr si šikovné prvňačky Anička s Dominikou s dudáky zapískaly na flétničky. Děti byly nadšené a moc se těšíme na příští setkání.

Pojďme si číst, babičko, dědečku...
Touto výzvou jsme oslovili prarodiče našich žáků, aby přišli za námi do školy a přečetli
ukázku ze své oblíbené knížky z dětství. První babičkou, která nás poctila svou milou
návštěvou, byla paní Jana Sokolová, babička Terezie a Lukáše Bayerových. Poutavě
nám přečetla několik ukázek ze své oblíbené knížky Eduarda Basse – Cirkus Humberto,
přiblížila dětem děj knihy a zodpověděla na zvídavé dotazy žáků, které zajímalo, jak trá-
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vila své dětství a jaká byla v její době škola. Další hostem v rámci této akce byl dědeček
Marka Šilhana pan Zdeněk Dostal. Dětem přečetl ze své oblíbené knížky z dětství od
Jana Karafiáta Broučci. S dětmi vesele pobesedoval a přiblížil jim své školní trampoty a
zážitky. Děkujeme oběma prarodičům za podnětnou návštěvu, která je zaujala a byla
přínosem pro budování mezigeneračních vztahů. Těšíme se na další návštěvy prarodičů
v příštím školním roce.

Dopravní výchova ve škole
I letos nám pan Ing. Vladimír Ducháček přišel
do školy přednést své bohaté zážitky, které
jsou součástí jeho sportovního koníčka – cyklistiky. S dětmi si popovídal o bezpečné jízdě
na kole a jeho nutném vybavení. Vhodně doplnil naši školní dopravní výchovu mladého
cyklisty. Naši letošní čtvrťáci vyjeli v průběhu
jara na Dětské dopravní hřiště v Blansku dvakrát, aby nahradili odpadnutou podzimní výuku. Pět zúčastněných žáků bylo úspěšných a
získalo průkaz cyklisty. Žáci byli velice šikovní
a prokázali dobré znalosti dopravních předpisů i jízdy na kole.

Den dětí ve škole
Každoročně škola pořádá pro své žáky oslavu Dne dětí ve sportovním duchu. Aby se letos mohli zúčastnit naši závodníci, kteří 1. 6. 2017 bojovali o nejlepší výsledky v Rudici
(umístění na 1. místě), akce se přesunula na 2. června. Na hřišti, v kuželně i na travnaté
ploše za školou měly děti připraveny sportovní disciplíny, ve kterých prokazovaly obratnost, rychlost i vytrvalost. V závěru jsme ve škole oslavili vítězství našeho skvělého
sportovního výběru z předešlého dne na sportovním klání v Rudici, jak jinak než dětským šampaňským a sladkou odměnou.

Školní výlet Živá voda Modrá u Velehradu
Již v polovině června jsme se letos vydali na školní výlet s bohatým programem. Jeli
jsme až do Modré u Velehradu, kde se nachází Botanická a sladkovodní expozice s ukázkou života v rybníku, mokřadech i tůních. Veliký zážitek se návštěvníkům nabídne při
prohlídce života v rybníku „ode dna“, který můžete pozorovat z tunelu umístěného přibližně 3,5 metru pod hladinou rybníka, kde plavou v přirozeném prostředí rozmanité
druhy sladkovodních ryb – lipani, pstruzi, parmy, mezi nimi dravé štiky, candáti i jeseteři.
Občas připlavou i obrovské, až dvoumetrové vyzy velké. O patro níž si ještě můžete
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počkat u samého dna rybníku i na
sumce. Druhou část výletu jsme strávili v Archeoskanzenu - Velkomoravském opevněném sídlišti středního
Pomoraví. Děti zde nahlédly do života vesnice z dob Velkomoravské říše.
Prakticky a názorně jsme se seznámili
s oblékáním, řemesly, tehdejšími zvyky, výukou a se zbraněmi v tomto historickém období. Děti na vlastní kůži
zkusily, jak se oblékali obyvatelé tehdejší vesnice podle svého postavení.
V přísné mnišské škole paní učitelky musely do třídní knihy vyplnit svá jména hlaholicí
a děti prokázat své znalosti o tomto období. V pekárně děti ochutnaly pravé placky
z kamenné pece sypané popelem místo soli a v domě knížete kluci zkusili, jak těžké
byly zbraně, meče a štíty. Všichni si potom na závěr zastříleli z opravdového luku na
cíl. Při prohlídce velkomoravské osady jsme ještě stačili pohladit místní kozy a kůzlata
a prohlédnout si volně žijící zvířátka – slepice, kočky i prasátka. Výlet plný zážitků a poučení uběhl velmi rychle. Pokud chcete strávit příjemný den odpočinku na rodinném
výletě, určitě se vydejte do Modré u Velehradu.

Pasování na čtenáře
Celoroční snažení našich prvňáčků i letos završila slavnost Pasování na čtenáře. V pohádkovém duchu, jako princezna, uvedla slavnost paní učitelka Petra Hánlová. Před
početným publikem spolužáků, rodičů i návštěvníků z MŠ Bukovinka předvedli prvňáčci svou znalost čtení. Krásné
veršované pohádky Františka Hrubína přečetli vždy ve
dvojici s kamarádem z druhého ročníku. Připomněli
jsme si známé české pohádky a maminky s tatínky pak
hádaly, z kterépak pohádky
je ukázka. Žáci prvního ročníku přednesli slavnostní
slib čtenáře a byli pasováni
na čtenáře. V druhé části se
nám představili budoucí školáci, kteří se již těší do školy.
foto na dvoustraně Renata Ilkaničová
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Družinové výlety v květnu a červnu
V průběhu května a června se v rámci družinového programu děti s paní vychovatelkou Renatou Ilkaničovou vypravily na poznávací výlety do blízkého okolí našich vesnic.
V Bukovince si prohlédly, kde bydlí bukovinští spolužáci, v krásném okolí Bukoviny se
vydaly na Proklest i na Liščí leč. Na začátku června se zajely podívat na Zvonkohru ve
Křtinách, na rybníku Strhovec pak pouštěly vlastnoručně vyrobené „super ekologické“ plachetnice z kůry a velkých listů lopuchu. Nejdelším poznávacím výletem byla
výprava k rybníku v Jedovnicích. Výletní poznávání našeho kraje vyvrcholilo velkou
výpravou za pokladem. Děti si při hledání pokladu zkusily luštění šifer, vzájemnou spolupráci i šikovnost v orientaci a ve výdrži. Odměnou byl poklad plný krásných dárků a skleněnek na památku. Dětem zůstanou vzpomínky na prima zážitky plné zábavy a poučení,
které prožily na družinových akcích a výletech.

Závěr školního roku
Školní rok utekl jako voda. Z prvňáčků jsou již zkušení školáci a příští rok zasedne do našich lavic 17 nových žáků prvního ročníku, jeden prvňáček bude mít individuální domácí
vzdělávání. Naši školu letos opouští celkem 10 žáků. 7 páťáků uzavírá úspěšně první etapu svého vzdělávání v rámci povinné devítileté školní docházky. Úroveň výuky naší školy
byla zúročena přijetím 1 žákyně na víceleté gymnázium ve Vyškově, 1 žák byl přijat do 6.
ročníku výběrové třídy se zaměřením na Anglický jazyk a Matematiku v Brně. 1 žák odchází na druhý stupeň také na brněnskou základní školu, 4 žáci pátého ročníku odcházejí
do spádové Základní a Mateřské školy Křtiny. Kromě 18 žáků prvního ročníku přibydou
do naší školy nově i žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. S nárůstem žáků naší školy
jsme zařizovali nového dodavatele obědů, protože okolní základní školy v Březině a ve
Křtinách nám již nemohou z kapacitních důvodů obědy vařit. Složitá situace se zajištěním stravování pro naši školu byla úspěšně vyřešena novým dodavatelem ZŠ Jedovnice. Současně byla dořešena problematika dovozu obědů z Jedovnic. Rovněž vyvstala
potřeba obnovy a dokoupení školního nábytku pro žáky. Zřizovatel schválil škole mimořádné navýšení rozpočtu ve výši 35 000 korun na nové žákovské lavice a židličky,
které budeme dokupovat v době prázdnin. Ve škole se v rámci organizačních schůzek
pro rodiče konaly nové volby do Školské rady. Za rodiče byla v řádných volbách zvolena paní Marcela Zlámalová z Bukovinky, která nahradí paní Hanu Kubicovou, jejíž syn
již odchází na druhý stupeň. S dětmi i rodiči jsme se rozloučili sportovním utkáním ve
vybíjené na Orelském hřišti. Zápas v duchu sportovní atmosféry, legrace a skvělých
výkonů dětí i rodičů i letos soudcovala paní vychovatelka Ilkaničová. Rozloučení jsme
završili opékáním špekáčků, sladkými balíčky od SRPŠ a oblíbenými písničkami. Vysvědčení jsme rozdali 30. 6. 2017 ve slavnostní i veselé atmosféře. Na spokojené děti
čekal nanukový dort i přípitek dětským šampaňským. Těšíme se po prázdninách na
odpočaté a povyrostlé žáky, zase o rok starší.
Jana Havelková
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Reportáže ze školních sportovních akcí v červnu
Atletické závody Rudice 2017
Ve čtvrtek 1. 6. 2017 jsme se ve složení Bára Turčinková, Lukáš Bayer, Vojtěch Tesař, Jakub
Hloušek, Dominik Malík, Alexander Kupčík a p. učitelka Ilkaničová vypravili do Rudice na
atletické závody.
Soutěžilo se v družstvech 1.- 5. ročník ZŠ v trojboji a to ve skoku z místa, běhu na 50 metrů
a hodu kriketovým míčkem. Dále se vyhodnocovali nejlepší sportovci jednotlivých disciplín a na závěr se běžel dálkový běh.
V jednotlivcích se na 2. místě v hodu kriketovým míčkem skvělým hodem 37 m umístil
Alex Kupčík. Na skvělém 1. místě se umístil Vojtěch Tesař ve skoku z místa 219 cm a v běhu
na 50 m získal také 1. místo. Vojta také získal titul nejlepšího sportovce turnaje v součtu
bodů trojboje, získal celkem 70 bodů.
V dálkovém běhu se umístili na 4. místě Lukáš Bayer, na 7. místě Vojtěch Tesař a Jakub
Hloušek doběhl se ctí v druhé polovině startujících. Bára Turčinková doběhla s dívkami na
7. místě. Ostatní se běhu nezúčastnili.
Celkově se naše družstvo v konkurenci osmi škol umístilo na 1. místě !!!
Zpět z Rudice jsme šli pěšky do Jedovnic a tam jsme navštívili cukrárnu, kde jsme řádně
oslavili naše závodění pohárem se zmrzlinou, podívali jsme se k rybníku a na průlezky
a pak se odpočatí, plni zážitků vrátili domů. Ještě nás čekala velká oslava s ostatními
dětmi ve škole
Dětem velice gratulujeme ke skvělým výkonům a doufáme, že se sportu budou věnovat
i nadále i po odchodu z naší školy!!

foto Renata Ilkaničová
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Atletické závody ve Křtinách

29. 6. 2017 se konaly ve Křtinách atletické závody kterých se zúčastnily ZŠ Křtiny, ZŠ
Březina a ZŠ Bukovina.
Výsledky žáků naší školy:
Běh 50 m mladší žáci /1. - 3. ročník/:
1. místo Vítek Ferenc, 3. Sebastian Raab
Běh 50 m starší žáci /4. - 5. ročník/:
3. místo Alex Kupčík
Skok do dálky starší žáci:
1. místo Alex Kupčík - 382 cm, 2. Dominik Malík - 337 cm
Hod kriketovým míčkem starší žáci:
1. místo Alex Kupčík 42,5 m, 2. Dominik Malík 37,60 m, 3. Lukáš Bayer 36 m
V této disciplíně naši žáci obsadili všechna čelná místa.
Vytrvalostní běh starší žáci a žákyně:
4. místo Lukáš Bayer, 5. místo Alex Kupčík, 10. Jakub Hloušek, 14. Jakub Hejda
děvčata: 8. místo Bára Turčínková.
Mladší žáci a žákyně:
8. místo Anna Růžičková, 11. Tereza Bayerová, 12. Zuzka Hejdová, 13. Kamila Třísková,
16. Monika Marincová a chlapci: 8. místo Sebastian Raab, 11. Vítek Ferenc, 14. Vojtěch
Šenk, 16. Vašek Růžička.

Turnaj ve vybíjené 2017
Turnaj ve vybíjené děti proti rodičům se konal v podvečer na Orelském hřišti v rámci
rozloučení se školním rokem. Zase jsme prohráli a zase o kousíček , rodiče se opět jen
tak lehce nedali a po hodinové hře byl nerozhodný stav 1:1. Při závěrečném souboji
kapitánů družstev nám to rodiče opět „nandali.“
Skvělá hra, skvělá atmosféra, skvělé děti, skvělí rodiče - už se s dětmi těšíme na příště.
Renata Ilkaničová

Poděkování na závěr školního roku
Ráda bych poděkovala všem rodičům a SRPŠ za spolupráci, zřizovateli naší školy –
Obecnímu úřadu Bukovina za podporu školy. Paní učitelce Petře Hánlové, paní učitelce
a vychovatelce Renatě Ilkaničové, paní asistentce a školnici Haně Koudarové za celoroční vynikající práci. Dětem přeji úspěšný přechod na druhý stupeň a hodně úspěchů
v dalším studiu. Se všemi se budeme i nadále rádi dále potkávat.
			
Jana Havelková

Krásné prožití dovolených, prázdnin a zasloužený odpočinek dětem i rodičům přejí
zaměstnanci ZŠ Bukovina.

Sbírka hraček pro nemocnici v Boskovicích
Z iniciativy paní Evy Dekanové byla vyhlášena sbírka hraček pro dětské lůžkové oddělení některé z nemoc. Impulzem k této
akci se stal zánik občanského sdružení Sluníčko, kde zůstaly hračky se kterými si tam
hrávaly děti. Maminky z tohoto bývalého
sdružení se nakonec rozhodly, že je věnují
nemocnici v Boskovicích. Vznikl tak základ
sbírky do které následně přispěli i další občané Bukoviny. Paní Eva Dekanová pak celou sbírku hraček odvezla do Boskovic, kde
je v místní nemocnici předala sestrám na
dětském oddělení. Předávka proběhla 20.
5. 2017. Jménem maminek a obce Bukovina moc děkujeme všem, kteří se sbírky
zúčastnili.
Ivana Pařízková

Eva Dekanová při předání hraček

Výzva
Máte rádi Bukovinu? Uměli byste napsat třeba i krátkou báseň na téma naší vesnice? Rádi
ji zveřejníme a třeba i zarecitujeme při nějaké slavnostní příležitosti. Své příspěvky pošlete
na Emailovou adresu obecbukovina@seznam.cz nebo předejte přímo paní Kolářové.
foto Jana Havelková
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foto Pavel Ilkanič

Marie Kolářová
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Znáte okolí Bukoviny?

Rakovecké údolí
Rakovecké údolí je určitě jedním z nejkrásnějších míst Drahanské vrchoviny. Kaňon meandrujícího potoka Rakovec se táhne od Jedovnic až po Račice. Měří asi 14 kilometrů a vede jím zajímavá naučná stezka. Vějíř místy
vlhkých luk je lemován zalesněnými kopci, slepencovými skalisky i suťovými poli. Najdete tu i artézský pramen a spoustu studánek. Údolí je také
jedinečným útočištěm pro řadu chráněných rostlin a živočichů. Asi největším lákadlem, za kterým sem na jaře proudí stovky návštěvníků, je bledule
jarní. Rostou jí zu doslova koberce.
Pokud budete mít při procházení tohoto krásného údolí štěstí, můžete najít i památku na doby pradávné - zkamenělinu prvohorních rostlin nebo
mořských živočichů. Oblast totiž byla pod mořskou hladinou až do té doby,
než v prvohorách vznikla celá Drahanská vrchovina jako jeden z mnoha
důsledků střetu tehdejších prakontinentů. Rakovecké údolí je pak příkopovou propadlinou vzniklou v třetihorách poklesem části zemského povrchu
podél dvou zlomů.
V Rakoveckém údolí najdeme také zřetelné otisky středověké historie. V
polovině 13. století, v době kolonizace panství Holštejnů, zde středověcí
osadníci založili dnes již zaniklé vesnice Budkovan, Vilémov, Sokolí a především Bystřec. Ten se stal doslova celoevropským pojmem díky dlouholetým výzkumům pod vedením archeologa Ludvíka Belcrediho. Zbytky další
zaniklé vesnice z tohoto období, Vilémova, jsou patrné v nedalekém lese
na kopci směrem k Ruprechtovu. Nachází se v těsném sousedství známého
výletního místa „U tří smrků“. Na jiném kopci nad Rakoveckým údolím zvaném Černov, zase vyrostlo 400 let před naším letopočtem keltské hradiště.
Zřetelné stopy po tomto sídlišti zde můžeme vidět dodnes.
Máme to štěstí, že z naší vesnice je to do Rakoveckého údolí téměř „co by
kamenem dohodil“. Určitě stojí za to se sem vypravit, ať už pěšky nebo na
kole. Údolí lze samozřejmě projít nebo projet oběma směry. Pokud zvolíte
trasu od Jedovnic směrem do Račic, budete mít menší výhodu v tom, že
většina trasy vede z mírného kopce.
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Pohled do Rakoveckého údolí z kopce u Černova.

Rybník Budkovan poblíž kterého byly
nalezeny zbytky zaniklé stejnojmenné
středověké vesnice.
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„U ševca“ je jednou z pěkně upravených
studánek v Rakoveckém údolí.

U tří smrků
Potok Rakovec
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Místo zvané „U zabitého“ je připomínkou
dávné vraždy ševčovského učně v roce 1902.
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Nordic walking v Bukovině
Kurz nordic walkingu (severské chůze) proběhl v naší obci ve třech lekcích od 6. 5.
do 26. 5. pod vedením akreditované instruktorky a terapeutky Mgr. Evy Zálešákové.
Kolébkou tohoto nového sportovního odvětví je Finsko, kde se velmi rychle vyvinul
v lidový sport. Následně se rozšířil po celé Skandinávii, pak do střední i jižní Evropy.
Nordic walking je možné provozovat celý rok, kdekoliv a ve všech věkových a výkonnostních skupinách, protože jeho sportovní úroveň lze velice lehce přizpůsobit vlastní
sportovní zdatnosti. Potřeba jsou jen hole, optimální obuv a ošacení pro delší, intenzivní chůzi.
Z klasické chůze se tak stává bez zvláštních nároků na vybavení vysoce účinný trénink
celého těla. Toto odvětví se v podstatě vyvinulo z lyžařského běhu. Vrcholoví běžci na
lyžích a biatlonisté využívají dnes tento nový sportovní druh k letnímu tréninku. Jeho
technika se blíží technice při klasickém běhu na lyžích. Nordic walking je velice příjemný druh pohybu, který může vykonávat každý, výkonnostní sportovec i začátečník,
mladý člověk i lidé v pokročilém věku. Tepová frekvence se nachází v oblasti, ve které
se lze dlouhé hodiny cítit dobře a přesto je spotřeba energie velmi vysoká.
Ivana Pařízková
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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. Můžete také využít služby
„Mobilní rozhlas“. Stačí se zaregistrovat přes registrační formulář na adrese bukovina.mobilnirozhlas.cz., nebo se obrátit na starostu obce. 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).
Ze stránek budou neprodleně vymazány. Naopak, pokud máte z těchto akcí pěkné fotografie a chcete, aby byly zveřejněny, můžete
nám je zaslat na stejný e-mail. Rádi vaše fota,
dojmy a připomínky zveřejníme. Rovněž uvítáme jakékoliv podněty a návrhy ke zlepšování chodu naší obce.
Zpravodaj obce Bukovina - neprodejný občasný informační bulletin pro občany, vydávaný
Obecním úřadem v Bukovině. Zaslané příspěvky a fotografie nevracíme
a v případě uveřejnění nehonorujeme.

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

