SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
první dva měsíce roku 2019 máme již za sebou. Pojďme si shrnout, co vše se událo.
V lednu proběhly dvě kolaudace – kolaudace budovy úřadu městyse a kolaudace naší nové
tělocvičny. Kolaudace budovy městyse proběhla hladce bez výhrad, což nelze tvrdit o naší
tělocvičně, na kterou se tak dlouho těšíme. Zde bylo shledáno několik závad, které musí být
odstraněny (např. výměna šesti kusů oken, výměna protipožárního a bezpečnostního skla
ve stěně, doplnění zábradlí a další). Po kolaudaci jsme tedy vyvolali jednání s dotčenými
subjekty – se zástupci stavební společnosti, technickým dozorem a projektanty. Stavební
společnost souhlasila, že provede úpravy, jejichž absence nám byla při kolaudaci vytýkána.
Věříme, že kolaudace bude brzy úspěšně dokončena a tělocvična nám začne plně sloužit.
Pacienti naší paní doktorky MUDr. Olgy Janovské si mohli všimnout stavební buňky, která
začala prozatímně sloužit jako čekárna. Toto provizorní řešení bylo s paní doktorkou prodiskutováno a vyhodnoceno v dané situaci jako nejefektivnější. Přes zimu bývá chřipková
epidemie a obě lékařky, jak dětská, tak praktická, vyslovily obavu o dostatečnou kapacitu
obou čekáren.
Některé problémy se vyskytují opakovaně, neboť i přes různé výzvy naši občané nereagují. Konkrétně chci zmínit parkování na chodnících a zelených plochách. Parkování na chodnících znemožňuje jejich údržbu, čímž se zvyšuje nebezpečí úrazu na takovém neupraveném
chodníku. Často přes parkující automobily nelze po chodníku ani projít. Prosím vás všechny,
kteří takto nesprávně parkujete, buďte ohleduplní k ostatním. Apeluji i na ty, kteří parkují ve
vozovce a znesnadňují tím průjezd ostatním, nedělejte to! My jako městys jsme již vyčerpali
všechny prostředky, jak tomu zabránit, informaci jsme vyhlásili, zveřejnili a další krok, který
může nastat, je pouze přivolání Policie, která může udělit za tento přestupek pokutu.
Z Bukovska i jednotlivých osad nám chodí různé podněty k řešení dopravní situace, ať už
se jedná o montáž retardérů, pořízení a instalaci měřičů rychlosti nebo umístění dopravních
značek na některé komunikace. V následujících dnech chystáme setkání se zástupci Policie
ČR a dopravním expertem, abychom dopravní situaci na našem území vyřešili komplexně
a neuchylovali se k nevýhodným a prozatímním řešením.
Někteří jste jistě zaznamenali, že městys Dolní Bukovsko má facebookové stránky, kde
zveřejňujeme různé informace z Bukovska i okolí (co se chystá nebo co se událo, ale i třeba
ztráty a nálezy). Pokud budete mít informaci či podnět ke zveřejnění, určitě se na nás obraťte, buď na knihovnici, paní Mgr. Farkovou na knihovna@dolnibukovsko.cz nebo přímo na
starostku Mgr. Makovičkovou na makovickova@dolnibukovsko.cz.
Rádi bychom nabídli pomoc s vyvážením popelnic, a to hlavně starším občanům, kteří nemají dost sil popelnici vyvézt před dům. Občané, kteří chtějí takto pomoci, se mohou obrátit
na úřad městyse.
V lednu odešla do penze paní Zdeňka Hanousková, dlouholetá zaměstnankyně Obecního
úřadu. Velice jí děkuji za práci, kterou pro nás vykonávala. Mzdovou a personální agendu
převzala soukromá firma a pozice referenta kultury zůstává prozatím neobsazená.
Hezký zbytek zimy vám přeje vaše starostka.
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O ČEM JEDNALA OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Dne 18. 12. 2018 – 3. zasedání zastupitelstva městyse. Přítomno 11 členů ZM. Omluveni:
Ing. Jan Svoboda, Jan Kohout, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma.
Hosté: dle prezenční listiny.
Starostka Mgr. Ivana Makovičková zahájila jednání v 18.05 hodin, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 11 zastupitelů a zasedání je usnášeníschopné.
Dotazy a informace k činnosti rady městyse.
Zastupitelům byly zaslány zápisy z jednání RM č. 1 a 2 a starostka vyzvala zastupitele
k dotazům k činnosti rady

•

Mgr. Šubrtová má dotaz k žádosti o kácení stromů na školní zahradě – starostka odpověděla, že na 4. 1. 2019 je přizván dendrolog k posouzení stavu stromů a dle jeho
posouzení bude kácení řešeno.

•

p. Janečková má dotaz k průběhu jednání s praktickou a dětskou lékařkou – starostka
informovala o tom, že z jednání vyplynul požadavek praktické lékařky na zvětšení kapacity ordinace a čekárny pro pacienty ke zkvalitnění zdravotní péče. Zvětšení kapacity
ordinace zatím není možné realizovat, ale pro zvětšení kapacity čekárny bude zapůjčena buňka, která bude umístěna v blízkosti ordinace.

•

p. Mazanec má dotaz k ČOV na Horním Bukovsku – p. Malecha odpověděl, že je zamýšleno vybudovat jiný typ ČOV, než na který již byla zpracována projektová dokumentace, a proto bude nutné tuto přepracovat a bude vypsáno nové výběrové řízení na
zpracování PD.

Směrnice pro provedení inventarizace
Zastupitelům byla předložena ke schválení Směrnice pro provedení inventarizace, která
upravuje organizační zajištění a způsoby provedení inventur a inventarizace majetku, závazků a pohledávek městyse.
Návrh usnesení: ZM schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace č. 1/2018 v navrženém znění. Hlasování: 11/0/0. Usnesení č. 30/03 bylo schváleno.
Paní starostka se omluvila, že nedala při zahájení jednání hlasovat o schválení programu
jednání a vyzvala zastupitele k hlasování o schválení programu.
Návrh usnesení: ZM schvaluje navržený program jednání 3. zasedání zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko. Hlasování: 11/0/0. Usnesení č. 31/03 bylo schváleno.
Plán inventur a inventurní komise
Zastupitelům byl předložen Plán provedení inventur k 31. 12. 2018 a složení inventurních
a inventarizační komise. Ing. Němec má dotaz k tomu, jak dochází k navržení obsazení
inventurních komisí a navrhuje obsazení lépe rozdělit mezi zastupitele. Návrh usnesení:
ZM schvaluje Plán inventur a složení inventurních a inventarizační komise pro provedení
řádné inventarizace majetku, závazků a pohledávek městyse Dolní Bukovsko k 31. 12. 2018.
Hlasování: 11/0/0. Usnesení č. 32/03 bylo schváleno.
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Projednání odměn předchozímu starostovi a místostarostovi
Starostka přečetla návrh na udělení odměn bývalému starostovi a místostarostovi za mimořádné pracovní aktivity pro městys. Ing. Němec doplnil podrobné zdůvodnění navržení odměn. Navrhované odměny jsou ve výši 70 tis. Kč pro bývalého starostu a 30 tis. Kč pro bývalého místostarostu. Zastupitel J. Klika navrhuje snížení částek na 40 tis. Kč pro bývalého starostu a 20 tis. Kč
pro bývalého místostarostu. Zastupitel J. Brčák navrhl hlasovat jednotlivě nejprve pro odměny
v původně navržené výši.
Návrh usnesení: ZM schvaluje odměnu ve výši 70 tis. Kč pro bývalého starostu městyse.
Hlasování: 6 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Ing. Jan Němec, Pavel Kohout, Jiří Brčák,
Mgr. Anna Šubrtová), 0/5 (František Mazanec, Jaromír Klika, Božena Janečková, Tomáš Pavlásek,
Ing. Jan Bořuta). Usnesení č. 33/03 nebylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje odměnu ve výši 30 tis. Kč pro bývalého místostarostu městyse. Hlasování: 7 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Ing. Jan Němec, Jiří Brčák, Mgr. Anna
Šubrtová, Božena Janečková, František Mazanec), 0/4 (Ing. Jan Bořuta, Pavel Kohout, Tomáš
Pavlásek, Jaromír Klika). Usnesení č. 34/03 nebylo schváleno.
Rozpočtová opatření
Účetní městyse seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 23, které řeší navýšení rozpočtových prostředků v příjmech a výdajích dle přílohy.
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 23. Hlasování: 11/0/0. Usnesení č. 35/03
bylo schváleno.
Rozpočet na rok 2019
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu, který byl před projednáváním zveřejněn v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb. Po drobných úpravách ve výdajové části rozpočtu bylo přistoupeno ke
schválení návrhu rozpočtu na rok 2019.
Návrh usnesení: zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočet na rok 2019 jako
schodkový. Celkové příjmy rozpočtu jsou 36 060 000 Kč, výdaje včetně splácení úvěru 36 159 000 Kč,
rozpočtovaný schodek 99 000 Kč bude kryt z prostředků městyse na BÚ. Součástí schváleného rozpočtu je rozpočet Sociálního fondu a Fondu obnovy vodohospodářské majetku. Závaznými ukazateli
ZM schvaluje celkové příjmy a výdaje rozpočtu, financování a neinvestiční příspěvek pro zřízenou PO
(ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko) ve výši 2 900 000 Kč. Současně pověřuje radu městyse ke schvalování
rozpočtových změn týkajících se dotací vždy, ostatních RZ do výše 300 tis. Kč.
Hlasování: 11/0/0. Usnesení č. 36/03 bylo schváleno.
Schválení složení osadních výborů
Starostka seznámila zastupitele s návrhem na složení osadních výborů.
Pelejovice – Ing. Petra Kokešová, Dalibor Hanzlík, Kateřina Jindrová
Popovice – Petra Šebešová, Michal Uchytil, Ondřej Šnorek
Hvozdno – PhDr. Monika Zárybnická, Mgr. Hana Davidová, J. Zasadil
Bzí – Ivana Mocová, Ing. Blanka Lomská, Bc. David Blažek
Radonice – Pavel Šťastný, Jitka Lišková, Vladimír Suk
Horní Bukovsko – Mgr. Markéta Farková, Ing. František. Bumba, Jaromír Klika, Mgr. František
Farka, Cyril Hubený, Jan Malecha, M. Mašková, Miroslav Šoukal, Rudolf Váša
Sedlíkovice – dosud nebylo navrženo složení OV.
Hlasování: 11/0/0. Usnesení č. 37/03 bylo schváleno.
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Informace o stavu obecního majetku
a)	Starostka podala informaci o funkčnosti zametacího stroje Holder – stroj je v současné
době opraven a je v provozu.
b)	1. místostarosta p. Malecha podal informaci o předání dokončených staveb:
	Tělocvična ZŠ – byla předána s drobnými nedodělky, které již byly odstraněny, nyní se
čeká na kolaudaci. Problém je zatím s dodáním herních prvků do interiéru tělocvičny. Po
jednáních se zhotovitelem by tyto měly být dodány a doplatek na jejich pořízení bude
činit cca 133 tis. Kč. Dále je potřeba dořešit osazení požárního žebříku, ten byl naceněn
na 99 tis. Kč s tím, že bude ještě poptán další dodavatel.
	Výtah radnice – akce je dokončena, firma, která výtah dodala nabídla smlouvu o zajištění
servisu, revizí a údržby výtahu za 1 450 Kč měsíčně vč. DPH.
	Rekonstrukce budovy radnice – je dokončena, ale je potřeba ještě dořešit okapy na nově
zhotovené stříšce okolo budovy. Dále je v řešení vznikající vlhkost v přízemí budovy
a chodbě pošty – sanace je nově provedena, je potřeba počkat na vyschnutí, zajistit
větrání, případně se pokusit za-jistit vysoušeč.
	Požární zbrojnice Pelejovice – stavba je dokončena a v řešení je zajištění připojení k distribuční soustavě elektrické energie.
c)	Dále paní starostka informovala o jednání s Povodím Vltavy ohledně zrušené části vodního díla s názvem „Bukovský potok“. Povodí Vltava souhlasí s bezúplatným převodem
pozemku pod komunikací k hřišti s tím, že bude Městysu vyfakturována cena zrušeného
vodního díla ve výši 110 195 Kč. Vzhledem k tomu, že tato věc je v současné době ne
zcela urgentní, bude s Povodím Vltavy dále jednáno o řešení.
Stanovisko Městyse k obchvatu Dolního Bukovska
Paní starostka informovala o jednání na KÚ – Krajský úřad preferuje jižní přiblíženou
variantu obchvatu, která by vyřešila kritická místa pro provoz u cihelny a argumentuje tím,
že by byla nejvíce využívána – financována by mohla být Jihočeským krajem. Jižní oddálená
varianta přichází v úvahu pouze v případě, že by došlo k dostavbě JETE – tuto variantu by
financoval ČEZ.
Majetkové záležitosti
a)	K žádosti občana z Pelejovic o koupi pozemku v kú. Pelejovice uvedla starostka, že
byl vyzván k doplnění žádosti o některé skutečnosti – tyto nedoplnil a o prodeji nebude
v současné době dále jednáno.
b)	K žádosti občana z Hvozdna o koupi pozemku v kú Hvozdno paní starostka uvedla, že
v kú Hvozdno probíhají v současné době komplexní pozemkové úpravy. Navíc by se
zastupitelé raději přiklonili k variantě směny pozemků, a proto bude toto ještě řešeno.
c)	městysu byla Hospicem sv. Jana N. Neumanna, Prachatice zaslána žádost o neinvestiční příspěvek na činnost pro rok 2019. Žádají o příspěvek ve výši 40 tis. Kč. Zastupitelé
navrhují poskytnout příspěvek 15 tis. Kč a hlasovat o poskytnutí příspěvku v této výši.
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Návrh usnesení: zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje poskytnout Hospicu sv. Jana
N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, Prachatice neinvestiční příspěvek na činnost pro rok 2019
ve výši 15 tis. Kč. Hlasování: 11/0/0. Usnesení č. 38/03 bylo schváleno.
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů
• p. starostka požádala zastupitele o schválení delegování pravomoci k podepisování cestovních příkazů pro zásahovou jednotku SDH pro cesty služebním vozidlem pro p. St. Kliku ml.,
Tomáše Pavláska a Ing. J. Bořutu.
• Návrh usnesení: zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje delegování pravomoci
k podepisování cestovních příkazů pro zásahovou jednotku SDH pro cesty služebním vozidlem v souvislosti s plněním úkolů zásahové jednotky SDH pro p. St. Kliku ml., p. Tomáše
Pavláska a Ing. Jana Bořutu v tomto pořadí.
Hlasování: 11/0/0. Usnesení č. 39/03 bylo schváleno.
• p. starostka obdržela dopis týkající řešení sporu ohledně výpovědi z pracovního poměru bývalé učitelky MŠ Dolní Bukovsko s jejím bývalým zaměstnavatelem ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,
který je zřizovanou příspěvkovou organizací městyse. Paní učitelka se domáhá intervence
ze strany zřizovatele u své zřízené PO. Paní starostka uvedla, že se jí jeví jako ne zcela
vhodné projednávání této kauzy na veřejném fóru, nicméně paní učitelka na projednání trvá.
Starostka tudíž uvedla, že zaměstnavatel má svůj postup podložen názorem právního zástupce. Paní učitelka konstatovala, že se vyřešení sporu bude tudíž domáhat soudní cestou.
Mgr. Šubrtová konkretizovala požadovanou výši náhrady ušlého výdělku, který by stejně musel být hrazen zřizovatelem PO.
Zastupitelstvo vzalo projednání na vědomí.
• Zastupitel Jaromír Klika zpracoval grantový program pro konání kulturních akcí v příštím
roce, který bude zastupitelům rozeslán a bude řešit pořádání kulturních akcí v Dolním Bukovsku a v osadách.
• Zastupitel Jiří Brčák má dotaz k řešení navýšení spotřeby el. energie v kulturním domě Sedlíkovice – zatím bylo domluveno, že spotřeba bude průběžně sledována p. Hajným ze Sedlíkovic a výhledově by bylo potřeba zajistit připojení KD na dvoutarif, neboť vytápění kuchyňky
a sociálního zařízení v KD je řešeno přímotopy, které jsou patrně příčinou vysoké spotřeby
energie.
• Zastupitelka Mgr. Šubrtová navrhuje zabývat se možností ořezání keřů při výjezdu od Hraďáku z důvodu bezpečnosti provozu v této lokalitě.
• Zastupitelka p. Janečková má dotaz, kdy bude pořízen radar na měření rychlosti, s nímž je
počítáno v rozpočtu a kde bude umístěn – zatím není umístění stanoveno.
Závěr
Na závěr starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast, popřála všem klidné vánoční
svátky a hodně zdraví do nového roku a ukončila jednání ve 20,30 hodin.
Dne 17. 12. 2019 – 3. jednání rady městyse
Finanční situace městyse – ke dni 17. 12. 2018 bylo na účtech 12 862 959,– Kč.
RM schvaluje:
schvaluje poskytnutí příspěvku na rok 2019 ve výši 170 000 Kč pro TJ D. Bukovsko z.s.,

•
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•
•
•

poskytnutí příspěvku na rok 2019 až do výše 150 000 Kč TJ D. Bukovsko z.s. na oslavu
výročí založení,
žádost o povolení veřejné hudební produkce v KD DB dne 25. 12. 2018 od 20:00 do 3:00.
zhotovení opravy hrází Bezkého rybníka a rybníka Strhaná hráz nájemcem.

Dne 14. 1. 2019 – 4. jednání rady městyse
Finanční situace městyse – ke dni 14. 1. 2019 bylo na účtech 12 621 275,– Kč.
RM schvaluje:
RM schvaluje členství ve sdružení měst a obcí Bukovská voda pro radního pana Zdeňka
Tůmu
• podání žádosti o dofinancování nákupu hasičského auta Jihočeskému kraji
• podáním žádosti o dotaci na opravu Božích muk a Pomníku padlých ve Hvozdně do grantové
soutěže JČK
• podání žádosti o dotaci z PRV na rekonstrukci druhého pořadí obecní budovy v Horním Bukovsku
• zadání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce obecní budovy v HB společnosti Universal
Solution s.r.o.
• zhotovitele akce „Výměna oken obecní dům v Radonicích“ firmu TODOK s.r.o.,
• pronájem KD v HB SDH Horní Bukovsko na dne 19. 1. 2019 za částku 1 000 Kč
• pronájem KD v Sedlíkovicích AGRO družstvu Dolní Bukovsko na dne 31. 1. 2019 za částku
1 000 Kč

•

RM bere na vědomí:
Informaci o výsledku kontroly s dendrologem na vykácení stromů – na školní zahradě se budou
kácet 2 soušky (smrk a douglaska) a prořezávat suché větve u jedle ve spodních patrech. Dle
závěru posudku stromy vyhovují a není vhodné je kácet.
Dále bylo provedeno místní šetření v obci Hvozdno, kde byl za městys přítomen T. Pavlásek,
který informoval, že v prostoru okolo rybníčka na návsi dojde k pokácení 2 poškozených stromů
a k prořezání okolních dřevin. Břízy okolo rybníka jsou zdravé a nevyžadují žádný zásah. V prostoru okolo pomníku padlých není nutné provádět žádné kácení, ale bylo by dobré po dohodě
s arboristou provést u některých stromů odborný prořez a bezpečnostní vazby. Obdobný zákrok
by bylo třeba zajistit i kolem kapličky ve Hvozdně. Na hřbitově v Dolním Bukovsku by bylo potřeba
u jednoho kaštanu nechat zhotovit bezpečnostní vazbu a provézt odborný prořez u všech stromů.
Dne 28. 1. 2019 – 5. jednání rady městyse
Finanční situace městyse – ke dni 28. 1. 2019 bylo na účtech 12 144 039,– Kč.
RM schvaluje:
zhotovení opravy místní komunikace parc. č. 2042/1 v Radonicích, část kolem nádrže, recyklátem o šířce 3 m
• Odpisový plán ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko na rok 2019
• výměnu zářivek ve 2 třídách v tomto roce
• návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko na rok 2019

•
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HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2018
PŘÍJMY
Daňové příjmy

29 017,92 tis. Kč

Nedaňové příjmy

5 326,59 tis. Kč

Kapitálové příjmy

3,5 tis. Kč

Přijaté dotace

5 728,78 tis. Kč

PŘÍJMY CELKEM

40 076,79 tis. Kč

VÝDAJE
Běžné výdaje

25 779,13 tis. Kč

Kapitálové výdaje

30 445,61 tis. Kč

VÝDAJE CELKEM

56 224,74 tis. Kč

Výsledek hospodaření-schodek

16 147,95 tis. Kč

Zůstatek úvěru na stavbu MŠ

1 082,60 tis. Kč

Stav fin. prostředků k 1. 1. 2018

28 651,49 tis. Kč

Stav fin. prostředků k 31. 12. 2018

13 032,81 tis. Kč

Poplatky v roce 2019
ODPADY – SPLATNOST 30. 4. 2019
Poplatek činí 516 Kč a poplatníkem je fyzická osoba,
• která má v obci trvalý pobyt,
• které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.
Osoby s průkazkou ZTP/P a studující platí poloviční částku 258 Kč/os. po předložení průkazky
nebo potvrzení, že bydlí na koleji, internátě nebo na privátě po celý rok. Ale poplatník je povinen
ohlásit správci poplatku údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
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Poplatek za PSA – SPLATNOST 30. 4. 2019
Poplatek na r. 2019 činí 100 Kč za jednoho psa a za každého dalšího částku 300 Kč.
Způsob úhrady poplatků
• v hotovosti, do pokladny v kanceláři městyse, platba zdarma bez dalších poplatků,
• bezhotovostním převodem na účet městyse, číslo účtu, částku a variabilní symbol, pod kterým je platba vedena, sdělí pracovnice úřadu na tel. č. 385 726 163,
• složenkou, kterou s uvedením správné částky a variabilního symbolu vydá pracovnice v kanceláři městyse.

ROZPOČET MĚSTYSE NA ROK 2019
Nedaňové příjmy a výdaje

Příjmy v tis.Kč

Pronájem pozemků

350

Lesní hospodářství

660

Obecní rybníky

Výdaje v tis.Kč
815

39

Ubytovny

100

Silnice – výstavba, zimní údržba

143
140

Chodníky

40

Provoz veřejné silniční dopravy

50

Vodovod

720

Kanalizace

350
460

Čistička odpadních vod
Základní škola a mateřská škola

950

3055

23

7241

Školní stravovna

290

Obecní knihovna

2

Kronika městyse

622
27

Místní rozhlas
Bukovský zpravodaj
Obecní kulturní zařízení (vč.kina)
8

1

50

40

55

180

1300

Nedaňové příjmy a výdaje

Příjmy v tis.Kč

Občanská komise

Výdaje v tis.Kč
63

Sportovní zařízení v majetku městyse

32

Tělovýchovná činnost

177
150

Využití volného času dětí a mládeže

50

Bytové hospodářství
Nebytové postory

900

283

80

409

Veřejné osvětlení

420

Hřbitov

12

Územní plánování

134
200

Místní hospodářství

22

1901

Svoz komunálních odpadů

170

1235

Svoz ostatních odpadů

200

205

Vzhled obcí a veřejná zeleň

60

923

Rozvoz obědů

17

143

Svoz nebezpečných odpadů

Krizové řízení

150

Požární ochrana – SDH

4052

Zastupitelstvo městyse

1526

Činnost místní správy
Úroky, bankovní poplatky

160

4409,56

10

20

Pojištění majetku městyse

120

Daň z příjmu za obec, DPH

1000

Finanční vypořádání

137,44

Ostatní činnosti jinde nezařazené

30

Převod z rozpočtových účtů

2700

2700

Celkem nedaňové příjmy a výdaje

7428

35076
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ÚHRN VŠECH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

36060

Splátka úvěru

35076
1083

Rozpočtovaný schodek

99

Rozpočet městyse na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem městyse na 3. zasedání jako
schodkový.
Celkové příjmy rozpočtu jsou 36 060 000 Kč, výdaje včetně splácení úvěru 36 159 000 Kč,
rozpočtovaný schodek 99 000 Kč bude kryt z prostředků městyse na běžném účtu.

Anketa k zřízení bankomatu

V uplynulých měsících jste mohli zaznamenat na našich facebookových stránkách anketu
o tom, zda si občané přejí v Bukovsku bankomat a jaká banka je nejvíce preferovaná občany.
Celkem se zapojilo 462 hlasujících s tím, že 97.8% odpovídajících je pro umístění bankomatu v Bukovsku. Nejvíce hlasujících (30%) si přeje bankomat ČS a.s., 26% hlasujících ČSOB
a.s. a 24% hlasujících nezáleží na tom, které bance by místní bankomat patřil. Oslovili jsme
tedy zástupce několika bank s žádostí o umístění bankomatu s tím, že zatím nám odpovědí
vždy bylo, že vzdálenost 10 km k dalšímu bankomatu je příliš malá, než aby se jim vyplatilo
bankomat u nás zřídit. Nicméně ještě s některými bankami jednáme a uvidíme, zda se nám
bankomat podaří získat. Dovolte mi však připomenout, že v naší místní prodejně COOP
Jednota je nabízena při platbě kartou možnost využít službu CASH BACK. Jedná se o výběr
hotovosti z vašeho účtu prostřednictvím pokladny.
Díky službě cash back si můžete prostřednictvím pokladny vybrat od 100 Kč do 3 000 Kč
za předpokladu, že jste realizovali nákup alespoň za 1 Kč a současně platíte kartou. Pokladní provede operaci, vydá vám požadovanou hotovost a účtenku, kde je uveden nákup dle
položek.
O vývoji situaci s bankomatem vás budu informovat.
Mgr. Ivana Makovičková
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Netradiční mikulášský rej 2018

V sobotu 8. 12. 2018 se konal každoroční mikulášský rej. Opět se tato akce konala na
náměstí před kostelem. Před příchodem čertů, andělů a Mikuláše se zúčastnění mohli občerstvit připravenými dobrotami a popít lahodný čertovský svařák. Pro děti byl připraven čaj.
Úvodní slovo si vzal zkušený Pavlík Kokešů, který společně s dětmi přivolal čerty a anděly.
Po příchodu andělé rozdali dětem prskavky a jejich zapálením přizvali mezi sebe i Mikuláše.
Poté děti přistupovaly k Mikuláši a po přednesení básničky nebo zazpívání písničky si odnesly malé drobnosti. Fronta na Mikuláše byla dost dlouhá, a proto si děti čekání zpříjemnily
v tvořivé dílně, kde vyráběly andělíčky a dřevěné ozdoby. Také si mohly zasoutěžit například
skákáním v pytli, hraním karet a kostek. Samozřejmě nechybělo ani peklo. Za průchod peklem byly děti obdarovány balíčkem od čertů. Došlo i na zlobivé děti. Pro ně byla připravená
klec a kotel. Na závěr nechyběl velký ohňostroj, který zakončil velmi zdařilou sobotní akci.
Děkujeme všem organizátorům, a zvláště pak zúčastněným. Za rok opět na viděnou.
Mgr. Milena Zahradníková

Netradiční mikulášský rej 2018

Myslivecký spolek Dolní Bukovsko

Pro zvěř pokračuje i v únoru doba strádání. Naši členové se hlavně věnují péči o potravu a klid
zvěře v honitbě. Do krmelců stále pravidelně doplňují oves a kvalitní seno. Pro zvěř je důležitý i dostatek kamenné soli v solnících. Až v březnu pomalu začíná jaro. Příroda se probouzí ze spánku,
přilétají tažní ptáci, začíná tok bažantů a kachen, honcují se zajíci a již se objevují první mláďata
zvěře.
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12. ledna letošního roku jsme pořádali tradiční už 47. myslivecký ples. Výborná kapela
Tata band dokázala udržet skvělou náladu do ranních hodin. Velmi bohatá byla zvěřinová
tombola. Kdo přišel, určitě nelitoval. Protože se Tata band, dle ohlasu líbil, objednali jsme
vystoupení i na příští rok. 48. myslivecký ples se bude konat v sobotu 18. ledna 2020. Všichni jste srdečně zváni.
Radost máme z práce mysliveckého kroužku, který navštěvuje 7 dětí. Vedoucí kroužku František Kotrč seznamuje děti s děním v přírodě a znalostmi o zvěři. Děti své znalosti využijí v okresní
soutěži o „Zlatou srnčí trofej“, která se bude konat v sobotu 5. května na Loveckém zámku Ohrada
u Hluboké nad Vltavou. Kroužek má pravidelné schůzky jedenkrát za 14 dnů.
Zpestřením pro děti kroužku jsou každoroční návštěvy bažantnice, Staré obory u Hluboké nad
Vltavou s chovem dančí zvěře a nesmíme zapomenout na sběr shozů paroží jelení zvěře v Poněšické oboře.
2. března proběhne výroční členská schůze, na které zhodnotíme uplynulý myslivecký rok.
Ing. Jan Němec

7. hornobukovský hasičský ples

Přátelé, nezdá se vám, že čas nějak rychle plyne? Mně ano a vám starším určitě také, ta teorie
relativity, kterou objevil profesor Einstein, platí beze zbytku, že? Čím je člověk starší, tím je rok
kratší, pochopitelně jen „jako“, a já nechci rozebírat Einsteinovu teorii, ale mám chuť napsat o letošním kuberňáckém plese.
Jestli si vzpomínáte, v loňském roce jsem se dušoval, že už nepojedu na ples autem, protože
bylo hodně sněhu, ale posadím se do vlaku, pak do autobusu a dojedu na Horní pohodlně a bez
problémů. Slovo jsem nedodržel a to hned z několika důvodů:
• Silnice byla letos naprosto čistá a suchá.
• Jsem tvor od přírody pohodlný a tak jsem opět použil své mrňavé autíčko.
• Když mám zimní obutí, je třeba škodovku vyvětrat.
• Co když bude mít vlak nebo autobus výluku, havárii nebo dokonce vlak vykolejí?
Jak vidíte, důvodů bylo několik. Lenost převládla, tak už v pátek 18. ledna jsme začali
vytápět vymrzlou chalupu. V sobotu 19. ledna jsme přišli do příjemně vytopeného sálu na
Kuberně, usadili se ke stolu a sledovali program plesu, připravený na stolech. Začátek přesně ve 20:00, Blaťácká pětka zahrála úvodní skladbu a pak velitel hasičského sboru zavelel
pozor (pochopitelně pro hasiče, my diváci jsme se ani nehnuli), hasiči se seřadili do dvojstupu, Míra Klika zahájil ples, muzikanti zahráli hasičskou hymnu, František Hubený zavelel
k pochodu, celý sbor několikrát obešel taneční sál za potlesku všech přítomných.
Začátek máme za sebou, muzika vesele vyhrává, návštěvníci plesu čekají na další bod
programu, který přišel na řadu ve 21:30. Máme tedy hodinu a půl času a můžeme se trochu
porozhlédnout po sále. Je vzorně vyzdobený, na stolech drobné květiny, hosté zcela zaplnili
sál (jediná židle není volná), oheň v kamnech vesele praská, na parketu už jsou tanečníci,
to nebývá tak brzy zvykem, stoly s tombolou jsou plné zajímavých cen, obsluha ve výčepu
vzorná! Už máme půl desáté, mladý Božek se ujímá obsluhy hudební aparatury a do sálu
postupně přicházejí členové uměleckého sboru „Kuberna sobě“, aby nás v zajímavém programu provedli uplynulými sty lety republiky. Začínáme Josefem Švejkem s půllitrem v ruce
a pak už jde vše ráz na ráz, dvacátá, třicátá, padesátá léta… Dobové kostýmy, báječná choreografie, výtečné výkony tanečního páru, dalších účinkujících. V duchu si zpívám známou
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socialistickou odrhovačku „Vyhrnem si rukávy, až se kola zastaví…“. S „květinovými dětmi“
zavzpomínám na éru hippies, spontánně tleskám s ostatními při vystoupení divokého tance
mládeže z následujících let a směji se při závěrečném vystoupení tanečníků v bláťáckých
krojích. Každá dvojice účinkujících se vyznamenala, závěrečný potlesk nebral konce, když
nastoupil na scénu celý soubor a já počítal: jedna, dva, tři… Celkem pětadvacet účinkujících,
copak má Kuberna tolik ochotných obyvatel, kteří se chtějí zapojit do společenské akce?
Má! Díky dámám z rodiny Božků a neúnavného Míry Kliky se vše dokonale vydařilo, a bál
pokračoval v plném proudu.
Tombola? Byla bohatá, jenže my s mou ženou máme nějak smůlu! Nevyhráli jsme ani lahvičku rumu, ani sedmičku vína, natož poukaz na tříkilového kapra ani kremrole, které mám
rád, ale jen nemrznoucí směs do odstřikovačů (ta se hodí), hasičské rudé tričko, s kterým mě
uvidíte na zahradě a koště. To nám nakonec posloužilo k odletu do chalupy. Ale až na konci.
Teď se už jen tančí, zpívá, popíjí a konzumují donesené laskominy až do půlnoci, kdy
vypukla, stejně jako v loňském roce, růžičková dámská volenka. Dostal jsem žlutou růži
a musel jsem si zatancovat. Rád, alespoň jednou za večer (jsem lenoch), ale víno mi moc
chutnalo a slibuji, že příští rok, dá-li Bůh, se bálu opět zúčastním, protože hasičský ples na
Horním je vždy zdařilý, veselý, vystoupení sboru „Kuberna sobě“ nikdy nezklame a hosté?
Byli určitě stejně spokojeni jako my, vždyť jejich účast je důkazem, že Kuberna nezklame!
Nasedáme na vyhrané koště a startujeme směr chalupa, na shledanou za rok!
Karel Žižkovský

Vystoupení souboru Kuberna sobě
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Tělovýchovná jednota informuje
Bukovský fotbal

Co se událo od začátku letošního roku?
V půlce ledna začala příprava mužů na jarní část sezóny 2018/2019 v krajské soutěži I.B
třídy. Příprava začala prvními tréninky na místním hřišti a v nové tělocvičně ZŠ. V týdnu od
22. 1. do 27. 1. proběhlo soustředění týmu v Loučovicích a od 2. 2. hrajeme velmi kvalitně
obsazený turnaj „Regent Cup“ na umělém povrchu ve Staré Hlíně. Ve skupině postupně narazíme na České Velenice (1:1), Nemanice (1:2) a Mladé. Poslední únorový víkend budeme
hrát zápas o celkové umístění s některým mužstvem z druhé skupiny (Neplachov, Borek,
Nové Hodějovice a Větrovy), další přípravný zápas je domluven na 3. 3. v Březnici. Do
nové sezóny, která začíná prvním mistrovským zápasem v sobotu 23. 3., kdy budeme hostit
tým Putimi, jdeme s novým trenérem, kterým se stal p. Václav Kotyza z Veselí nad Lužnicí.
Tímto bychom chtěli velice poděkovat p. Vojtěchu Brozmanovi, který nám pomohl s tréninky
a zápasy v podzimní části sezóny jako hlavní trenér. Dalšími změnami v kádru mužů jsou
plánované příchody dvou hráčů z klubu Olympie Týn nad Vltavou a návrat Pavla Kokeše
z Lokomotivy Č.B.
Děti začaly svou přípravu v posledním lednovém týdnu, tým mladších žáků pojede na
soustředění do Staré Hlíny. V současné době máme přihlášeny v soutěžích dvě žákovská
mužstva, a to tým mladších žáků a starší přípravku, obě mužstva hrají okresní přebor Českobudějovicka.
Petr Malecha

Výroční schůze TJ Dolní Bukovsko

Dne 2. 2. 2019 proběhla výroční schůze Tělovýchovné jednoty Dolní Bukovsko, na které byl
zhodnocen minulý rok. Předsedkyně Hana Kliková shrnula úspěšné akce, které TJ pořádala (ples,
maškarní rej a další pořádané akce pro děti). Pan Jiří Klika nám sdělil informaci o financích a pokladně, p. Pavel Kohout zhodnotil hospodaření klubu, p. Petr Malecha informoval o prvním mužstvu
a přípravě na jarní sezonu, p. Jiří Matoušek ml. podal informaci o našich nejmenších členech, které
společně s Fandou Hruškou vedou a trénují. Dalším bodem výroční schůze bylo volení nových členů Výboru TJ, zvoleni byli členové Výboru TJ, Mgr. Milena Zahradníková, Hana Pourová ml., Mgr.
Anna Šubrtová, Tereza Kokešová, Petr Malecha, Milan Koutský, Petr Zahradník, Jiří Matoušek ml.
a František Hruška.

Poděkování za odvedenou práci

Vážení občané,
Výbor TJ a členové TJ velice děkují dosavadním členům Výboru TJ paní Haně Klikové –
předsedkyni Tělovýchovné jednoty, panu Jiřímu Klikovi – pokladníku Tělovýchovné jednoty,
panu Pavlu Kohoutovi – předsedovi revizní komise TJ, panu Ivanu Bartošovi – členu Výboru
TJ a panu Janu Míchalovi – členu Výboru TJ, kteří se rozhodli ukončit své aktivity ve Výboru
TJ a dále zůstávají jako řadový členové TJ. Děkujeme za jejich obětavost, za jejich odvedenou velmi kvalitní práci pro Tělovýchovnou jednotu. Sluší se připomenout, že oni za svého
vedení dokázali pozvednout Bukovský fotbal do vyšších pater (postup z okresních soutěží
do krajské soutěže). Vychovali spousty dobrých a kvalitních sportovců a fotbalistů, kteří náš
městys reprezentují nejen doma, ale i za hranicemi České republiky. Z jejich přičinění doká14

zali zvelebit zázemí pro sport, zkvalitnit a zrekonstruovat sportovní areál. Je toho hodně, co
se za dobu jejich vedení udělalo a čemu věnovali spousty svého volného času, tu pomyslnou
laťku nastavili hodně vysoko. Ještě jednou velké DÍKY za jejich práci ve vedení Tělovýchovné jednoty Dolní Bukovsko a za jejich práci pro Tělovýchovnou jednotu.

Za Výbor TJ Petr Malecha

Plánované akce pro letošní rok
TJ Dolní Bukovsko Vás zve na následující akce:
• V sobotu 16. 3. od 20:00 se koná tradiční Sportovní ples.
• V neděli 31. 3. od 14:00 bude probíhat Maškarní rej.
• V červnu chystáme Dětské odpoledne plné her a soutěží.
• Na konci prázdnin bude pro děti přichystané Rozloučení s létem.
• V prosinci zakončíme rok 2019 každoročním Mikulášským rejem.
Největší akcí, kterou na letošní rok připravujeme, budou oslavy 110. výročí založení Tělovýchovné jednoty Dolní Bukovsko. Oslavy budou probíhat v sobotu 25. 5. na místním hřišti.
Celé odpoledne se můžete těšit na bohatý program, který bude zakončen taneční zábavou.
Tímto srdečně zveme všechny příznivce a přátele TJ.

Mgr. Milena Zahradníková

SDH – Valné hromady jsou za námi

Na přelomu loňského a letošního roku jsme ještě navštívili několik valných hromad. V pátek 7. prosince jsme byli v Hartmanicích a Bechyni. Hned v sobotu na to jsme zavítali do Ševětína a Radonic. Poslední pátek před vánocemi jsme již tradičně navštívili kamarády v Týně
nad Vltavou. První sobotu v lednu se naši zástupci vydali do Dynína. Dva týdny na to jsme
byli v Nových Hradech. Poslední valné hromady jsme navštívili 26. ledna v Albrechticích nad
Vltavou a Dobřejovicích.
V minulém čísle Bukovské zpravodaje jsem při vyjmenovávání sborů, které navštívili naší
valnou hromadu, nedopatřením zapomněl na kolegy z Pelejovic. Tímto se jim ještě jednou
omlouvám, a doufám, že příští rok k nám opět dorazí.
V pátek 28. 12. jsme se naposledy rozloučili s naším dlouholetým a obětavým členem Ernestem
Balažikem. To jak jsme ho měli rádi, a bude nám chybět, dokazuje fakt, že se obřadu zúčastnilo
20 členů našeho sboru.
V úterý 1. ledna jsme se sešli na novoročních douškách. Po výborové schůzi jsme si ještě
chvilku popovídali a poseděli. V sobotu 2. února jsme byli pozvat naše spoluobčany z Dolního Bukovska i přilehlých osad na 111. Hasičský bál.
Za SDH Dolní Bukovsko Tomáš Pavlásek, velitel sboru
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INFORMACE ZE ZŠ a MŠ
Oznámení

Ředitelství ZŠ a MŠ v D. Bukovsku sděluje, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 bude
v učebně 1. a 2. třídy ZŠ ve dnech:
12. dubna 2019 (pátek) od 13,30 hod. do 17,30 hodin
13. dubna 2019 (sobota) od 9,00 hod. do 11,00 hodin
K zápisu se dostaví povinně děti, které dovrší šest let věku do 31. 8. 2019. Rodiče, kteří přivedou dítě k zápisu, předloží:

•

doklad o bydlišti (občanský průkaz)

•

rodný list dítěte (rodné číslo)

•

v případě, že rodič má pro své dítě vyřízen odklad povinné školní docházky, stačí přinést
doklady a dítě se nemusí dostavit k zápisu.

Mgr. A. Šubrtová

Zimní radovánky

Co si děti představí pod pojmem zima? V komunitním kruhu byly děti plné nápadů, slovíček a zážitků, které souvisejí se zimou. Nakonec se shodly, že se v zimě nejvíce těší na
sníh. Netrpělivě každý den z okna vyhlížely, až zahlédnou padající vločku. A přece jsme se
dočkali! Proto jsme neváhali a dopoledne jsme si užívali sněhové hrátky. Na zahradě MŠ si
děti ujezdily lopatami vlastní bobovou dráhu, vytvořily několik obřích sněhových koulí a nechybělo ani sněhové iglú.

Třída Krtečci

Čím budu?

Po jarních prázdninách jsme si s dětmi ze třídy Kočiček povídali o zaměstnání rodičů a jakou profesi by v dospělosti chtěly děti vykonávat. Děti si měly na příkladech uvědomit, jak je
každé zaměstnání důležité a prospěšné nejen pro ně, ale pro všechny lidi.
Aby se děti seznámily s prací pekaře, vyzkoušely si tvoření preclíků ze slaného těsta,
které sypaly kmínem. Preclíky se dětem velice povely, jen se do nich zakousnout.
Děti si jedno dopoledne zahrály na „dospěláky v práci“, když si donesly z domova převleky
určitého zaměstnání. Jednotlivé děti uváděly ostatním, jakou profesi představují a jaké nářadí a pomůcky ke své práci potřebují. Nakonec se všechny děti postupně zapojily do příběhu,
vyprávěném paní učitelkou, ve kterém se vystřídaly jednotlivé profese dětí. Toto dopoledne
si děti velice užily a už se ptaly na pokračování.
Třída Kočičky
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Třída Kočiček už ví, čím jednou budou

Noc s Andersenem

Tradiční akce na podporu čtenářství dětí proběhne 26. – 27. dubna 2019 v naší základní škole.
Pro děti z prvního stupně bude připraven bohatý program, včetně hrané pohádky od spolužáků
z 9. třídy.

Obecní knihovna

V loňském roce se fond knihovny rozrostl o 213 nových knih. Knihovnu pravidelně navštěvovaly
necelé dvě stovky registrovaných čtenářů. Mezi nejpočetnější kategorie čtenářů patří děti do 15 let
a senioři. Nejpilnějšími čtenáři byly ženy-seniorky, z nichž každá přečetla více než 90 knih za rok.
První muž se umístil na pátém místě s přečtenými 66 knihami. Nejaktivnější z řad dětí byli žáci 5. třídy základní školy. Paní učitelka jim připravila plán četby na celý školní rok. Děti se tak každý měsíc
seznamují s jedním žánrem literatury. Zatím nejvíce půjčované patří do kategorie fantasy literatury
(Sedmý smysl od Ilky Pacovské a Sirotčinec slečny Peregrinové od Ransoma Riggse) a pak komiksy
(foglarovky a Asterixovy příběhy). Nejpůjčovanějšími knihami pro dospělé se staly knihy Krasojezdkyně od Jojo Moyesové a historická román Jaroslavy Černé Perlová koruna (11 výpůjček).
Od února 2019 se nabídka časopisů rozšíří o řadu titulů. Všechny odebírané časopisy najdete
uvedené na webu knihovny. Nově pořízené knihy budou uvedené podle měsíců, kdy byly zařazeny
do fondu knihovny. Od ledna 2019 se webové stránky knihovny přesunuly na web městyse a nová
webová adresa knihovny je https://www.dolnibukovsko.cz/knihovna.

Mgr. Markéta Farková
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KINO DOLNÍ BUKOVSKO INFORMUJE
V roce 2018 se uskutečnilo v našem kině 20 představení. Pro děti bylo odehráno 16 filmů,
z nichž nejúspěšnější byl film Esa z pralesa se 70 diváky, pro dospělé se odehrály 4 představení.
Novinkou loňského léta byla produkce na hřišti pod širým nebem. Zavítala k nám společnost
Kino na kolečkách a odehrála 14. července pohádku Čertoviny a 17. srpna komedii Dvě nevěsty
a jedna svatba. Pohádku vidělo 131 diváků a komedii 86 platících.

PROGRAM KINA
Začátky představení jsou v 18:00 a v 19:00 hodin;
https://www.dolnibukovsko.cz/program-kina
1. 3. 2019
od 18:00

PŘÍBĚH KOČEK
(Animovaný / rodinný, Čína, 90 min) – Animovaná komedie o kočičích dobrodružstvích, které jim přináší nejen džungle velkoměsta.

22. 3. 2019
od 19:00

BOHEMIAN RHAPSODY
(Životopisný / Drama / Hudební, Velká Británie / USA, 134 min.) – Film, který je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho.

5. 4. 2019
od 18:00

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: Příšerózní dovolená
(Animovaný / Komedie / Rodinný, USA, 97 min.) – S oblíbenou rodinkou strašidel se
vydáme na výletní parník, kde se však dovolená snů stane noční můrou.

19. 4. 2019
od 18:00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V zemi zrcadel
(Animovaný / Dobrodružný / Komedie, Rusko, 87 min.) – Příběh o králi Haraldovi,
který se z pomsty snaží zničit veškerou magii na světě a jedině Gerda mu v tom
může zabránit.

BUKOBAR team pořádá
týmovou vědomostní soutěž Bukovský kvíz.

Bukobar, nám Jiráskovo 54 (bývalá pekárna), Dolní Bukovsko
Soutěží se ve vědomostech v 10 tématech (historie, hudba, aktuality, zeměpis, sport, zkratky,
tipovačka aj.), v každém pak 5 otázek.
Startovné 40,– Kč na osobu. V týmu max 6 hráčů, min 4. Věk neomezen.
Reservé nutné přes SMS (jméno kapitána a název týmu) na tel: 724 387 257.
Během zadání není povoleno užívat žádné pomůcky v písemné, ani v elektronické podobě.
Je nutné přijít včas, lépe v předstihu.
Otevřeno je již od 18,00 hod. začátek v 19,00 hod.
Doba trvání kvízu cca 3 hod.
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Vzhledem k omezené kapacitě (max. 40 míst) přijímáme pouze závazné objednávky.
Tzn. nemohu-li sám, zajistím za sebe náhradu.
Během akce lze využít občerstvení. Alkoholické nápoje: bukovské pivo Bukovar 10°, 12°, 13°,
Radler, bílé víno Ryzlink rýnský a vlašský, a Rulandské šedé z vinařství Tesařík Mikulov, chillské
červené víno Terapaka, karibské rumy, Aperol, Frisco... Nealko: Kofola, Frizzante, Cappy, Cola,
káva, dort, pizza...
Další termíny:
II. kvíz 2.3.
III. kvíz 23.3.
IV. kvíz 13.4.
V. kvíz 27.4.
Organizátoři si vyhrazují právo na změnu termínu i pravidel.
Přijďte, uvidíte, ochutnáte, pochválíte…

19

Za Bukobar team Ivan Bartoš

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
TJ Dolní Bukovsko
zve srdečně všechny občany
na tradiční Sportovní ples,
který se koná v Kulturním domě v Dolním Bukovsku
dne 16. března 2019 od 20,00 hodin.
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Spolek žen Dolní Bukovsko pořádá
27. 4. 2019 zájezd do termálních lázní Bad Füssing
Plánovaný odjezd v 7:00 hod. od kostela, cena – doprava 300,– Kč a vstupné do lázní 11 EUR.
Zájemci ať volají na tel. 606 128 592 nebo píší na email maruskaji@seznam.cz.
Tento zájezd je po Velikonocích, hlaste se do 23. 4. 2019.
Za Spolek žen Kapinusová

Tříkrálová sbírka Farní charity Týn nad Vltavou

Začátkem ledna se již tradičně konala Tříkrálová sbírka. Ve dnech 1. – 14. 1. 2019 Vás navštívili tříkráloví koledníci, aby Vám zazpívali, přinesli radost a Boží požehnání a také koledovali pro
ty, kteří Vaše dary nejvíce potřebují. Pro lidi, kteří se mnohdy ne vlastním zaviněním dostali do
svízelné situace, a není v jejich silách ji řešit. Velmi děkujeme, že se do Tříkrálové sbírky zapojil
i Váš městys Dolní Bukovsko. Příspěvky v Horním Bukovsku činily 1. 511 Kč a v Dolním Bukovsku
14. 973 Kč. Celkem tedy 16. 484 Kč.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky Farní charity Týn nad Vltavou je 280. 580 Kč.
21

65% vybraných příspěvků bude využito na dofinancování sociálních služeb a projektů
Farní charity Týn nad Vltavou:
Občanská poradna – na zajištění přímé pomoci osobám v krizi.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo – na dofinancování volnočasových aktivit,
které zajistí smysluplné trávení volného času dětem a mládeži v nepříznivé sociální situaci.
Klub Senior Šance – na nákup potřeb k realizaci volnočasových aktivit pro seniory.
30% vybraných peněz bude použita na humanitární pomoc v ČR a zahraničí, kterou organizuje Charita Česká republika a na projekty Diecézní charity České Budějovice. Režie
sbírky tvoří zákonných 5%.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli, za milé přijetí a za Vaše příspěvky. Velice si
ceníme Vaší podpory, která ukazuje, že nezapomínáte na ty, kteří se bez pomoci druhých
neobejdou.

Mgr. et Bc. Markéta Vlnatá
Koordinátorka Tříkrálové sbírky

Poděkování

Za celý tým ordinace všeobecného praktického lékaře v Dolním Bukovsku bychom tímto chtěli
poděkovat Městysu Dolní Bukovsko za zřízení venkovní čekárny.

Ordinace praktického lékaře

OBČANSKÁ KOMISE
JUBILEA
V měsící březnu 2019 oslaví významná životní jubilea:
Miroslav David, Hvozdno

60 let

Marie Kubátová, Radonice

60 let

Anna Kokešová, Dolní Bukovsko

65 let

Josef Zigler, Pelejovice

65 let

Ludvík Dvořáček, Dolní Bukovsko

70 let

Věra Slováková, Dolní Bukovsko

70 let

Eva Danešová, Dolní Bukovsko

75 let

Milan Pokorný, Dolní Bukovsko

80 let

Jiří Matoušek, Dolní Bukovsko

80 let

22

V měsíci dubnu 2019 oslaví významná životní jubilea:
Ladislava Lencová, Dolní Bukovsko
Jindřich Fixa, Dolní Bukovsko
Miroslav Svoboda, Dolní Bukovsko
Jan Krška, Dolní Bukovsko
Jiřina Votřelová, Dolní Bukovsko
František Trnka, Radonice

60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
70 let

ÚMRTÍ
Ernest Balážik, Dolní Bukovsko
Jaroslav Malecha, Dolní Bukovsko
Marcela Píchová, Dolní Bukovsko
Marie Krlínová, Radonice
Jarmila Chocholová, Horní Bukovsko
Zdeňka Frídová, Sedlíkovice
Marie Míková, Dolní Bukovsko

82 let
67 let
73 let
68 let
86 let
82 let
94 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

NAROZENÍ
Tomáš Polák, Dolní Bukovsko
Tadeáš Lapačka, Dolní Bukovsko
Lukáš Kubal, Dolní Bukovsko
Mathias Szabo, Radonice
Viktorie Molnárová, Dolní Bukovsko
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