SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
první čtvrtletí roku 2019 máme již za sebou, po zimě mnozí z nás věnují zvýšenou
pozornost jarnímu úklidu ve svých domovech, dvorcích či chatách nebo chalupách. Připomínám, že všichni máme možnost využít sběrný dvůr, kam můžeme odpad vyvézt.
Sběrný dvůr je otevřený každou středu od 13.00 do 19.00 a v sobotu od 9. 00 do 11.00.
Nově není možné z důvodu změněné legislativy do sběrného dvora vyvážet pneumatiky.
K likvidaci pneumatik jsou nyní oprávněny pouze autoservisy.
Úspěšně jsme získali dotaci na pořízení kompostérů a věříme, že se dodavateli podaří kompostéry dodat do konce června.
V březnu se konečně uskutečnila schůzka se zástupci Policie ČR k dopravní situaci
u nás v městysi. Řešili jsme úseky a situace, o kterých víme, že jsou problematické
a dále podněty občanů. Policisté považují montáž retardérů kamkoli za neefektivní. Řešili jsme úsekové měření, kde je rizikem, že bude postihovat i místní obyvatele. Na
druhou stranu, pokud místní obyvatelé nedodržují předpisy, asi by si nějaký postih zasloužili. Nicméně úsekové měření je efektivní nástroj, avšak na naše poměry nepřiměřeně drahý a administrativně náročný, my jako městys nejsme oprávněni vybírat pokuty,
tuto agendu by řešili v Týně nad Vltavou. V dubnu se konala schůzka s obyvateli ulice
V Hliníku a domluvili jsme se, že z této ulice se stane jednosměrka, čímž se pomůže
vyřešit i problematické parkování v této ulici. Jednosměrka povede od bývalé Spořitelny
směrem do Pelejovické ulice. Ulice V Hliníku je sama o sobě dost nepřehlednou komunikací, věříme, že toto řešení se ukáže jako užitečné.
V minulém čísle jsem neúplně informovala o službě cash back, díky níž 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. Uvedla jsem, že tuto službu můžete
využít v Jednotě. Doplňuji, že službu můžete využít i v prodejně pana Petra Hubeného
Flop.
Dále bych chtěla připomenout občanům, kteří např. mají oplocený obecní pozemek,
nebo na obecním pozemku např. zahrádkaří či snad mají postavenou stavbu, aby tuto
majetkovou záležitost vyřešili. Neplatí totiž, že automaticky každý, kdo užívá cizí nemovitost v dobré víře, že je jeho, ji tzv. vydržel. Naopak je třeba vzít v potaz rostoucí
cenu pozemků. Doporučuji tedy neodkládat řešení takovýchto záležitostí i z finančních
důvodů. Naposledy jsme prodávali pozemky v Dolním Bukovsku a Pelejovicích za cenu
200 Kč za 1 m2. Jsem přesvědčena, že již nyní by tato cena byla vyšší.
Závěrem bych Vás ráda pozvala na kulturní a společenské akce, které se konají
v následujících měsících, čeká nás slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice a den
otevřených dveří v Pelejovicích, oslava 110. výročí vzniku TJ nebo např. Duhový den
v Sedlíkovicích. Věřím, že se na některé z akcí setkáme.
Hezké jaro vám přeje vaše starostka.
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O ČEM JEDNALA OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Dne 28. 2. 2019 – 3. zasedání zastupitelstva městyse. Přítomno 14 členů ZM.
Omluveni: Jan Kohout. Hosté: dle prezenční listiny.
Dotazy k činnosti rady

•
•

•

•
•

•

•
•

Mgr. Šubrtová má dotaz k jednání o úpravě plotu mezi zahradou MŠ a pozemkem p. Vejvody – starostka odpověděla, že p. Vejvoda podal podnět na vyspravení nefunkčního
oplocení zahrady MŠ a žádá úpravu plotu.
Ing. Němec má dotaz ke konání Valné hromady SMO Bukovská voda, kdy zpochybňuje
oprávněnost účasti zástupce městyse p. Tůmy na jednání VH. Starostka vysvětlila, že
vzhledem k tomu, že se svolané Valné hromady nemohla z důvodu účasti na jiném jednání zúčastnit, delegovala k účasti písemnou plnou mocí zastupitele p. Tůmu a uvedla,
že v tomto případě není potřeba schválení zmocnění zastupitelstvem. Účast delegáta
městyse byla rovněž schválena všemi zástupci na konané Valné hromadě. JUDr. Bartošová uvedla, že tento postup byl v souladu s ustanoveními zákona o obcích a volba
zástupce DSO patří do zbytkové pravomoci rady. K tomuto postupu má výhradu i zastupitel P. Kohout. Starostka uvedla, že pro příští volební období bude tedy do pravomoci
zastupitelstva schválena volba delegáta do SMO Bukovská voda.
JUDr. Bartošová má dotaz ke stanovení úhrad za pronájem kulturního domu – je potřeba
upřesnit pravidla pronájmu a úhrad za pronájem a služby pro místní spolky a pro akce
konané cizími subjekty. F. Mazanec má připomínku, aby tímto postupem nedošlo k diskriminaci a je tedy potřeba vypracovat přesný sazebník a pravidla pronájmu.
F. Mazanec má připomínku k usnesení RM o schválení pronájmu bytu v objektu čp. 453
– usnesení bylo upřesněno.
P. starostka informovala o provedené kontrole v bytech pro sociálně slabé občany –
kontrolou nebyla zjištěna žádná závažná porušení užívání bytů. V současné době jsou
všechny byty obsazeny a je potřeba provést oprávněnost užívání bytů z hlediska příjmů
nájemců.
Ing. Svoboda má dotaz k uzavření smlouvy s firmou G-projekt na podání žádosti o dotaci
na akci rekonstrukce interiéru radnice. Smlouva byla schválena – podmínkou plnění ze
strany městyse je získání dotace na akci. P. Kohout má připomínku k ceně díla – firma
zajistila kompletní zpracování veškerých materiálů pro žádost. Starostka uvedla, že odměna pro firmu je podmíněna získáním dotace. Dále starostka uvedla, že pro podávání
žádostí o dotace budou oslovovány různé firmy pro možnost srovnání.
JUDr. Bartošová má dotaz k instalaci nového světla VO v Sedlíkovicích – p. Malecha vysvětlil, že se jednalo pouze o osazení lampy na stávající sloup, instalaci provedl p. Stejskal.
JUDr. Bartošová má dotaz k platebnímu výměru na úrok z posečkané částky za úhradu
sankce za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s financováním stavby podporovaných bytů. Úrok byl vyměřen ve výši 2 072 816 Kč – p. starostka uvedla, že zpracovává
žádost o prominutí úroku a poté bude úhrada řešena. P. Tůma navrhuje kontaktovat naše
právní zastoupení s dotazem, zda bychom měli požadovat zjištění konkrétní odpovědnosti za vzniklou situaci. JUDr. Bartošová dodala, že od minulého vedení městyse nebylo
zastupitelstvo o skutečnosti, že bude z posečkané částky účtován úrok informováno.
2

P. Janečková má dotaz k využití recyklátu, který má městys k dispozici – p. starostka uvedla,
že až počasí dovolí, budou vytipovány cesty, které je potřeba opravit a na opravy bude recyklát použit.
Schválení projektové žádosti na rekonstrukci interiéru ÚM DB
P. starostka informovala o plánované akci „Rekonstrukce interiéru radnice“. Tato akce bude
realizována pouze v případě úspěšnosti přidělení dotace na akci. Je plánována kompletní
rekonstrukce vnitřních prostor radnice, včetně rekonstrukce elektroinstalace a vnitřního zařízení 1. poschodí radnice. Pro další postup je tedy potřeba zastupitelstvem schválit záměr
realizace této akce. Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr realizace akce „Rekonstrukce interiéru ÚM DB na poz. pč. 105 v kú Dolní Bukovsko“ v předpokládané hodnotě 4,5 mil. Kč.
Hlasování: 14/0/0. Usnesení č. 41/04 bylo schváleno.
Pro realizaci akce „Rekonstrukce obecního domu Horní Bukovsko“ je potřeba schválit záměr
této akce. Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr realizace akce „Rekonstrukce obecního
domu Horní Bukovsko čp. 10 na poz. pč.st. 83 v kú Horní Bukovsko“ v předpokládané hodnotě 2,9 mil. Kč. Hlasování: 13/0/1 (JUDr. Eva Bartošová). Usnesení č. 42/04 bylo schváleno.
Informace o stavu obecního majetku
P. Malecha informoval o tom, že zametací stroj Holder po přeinstalování ze zimní údržby
na zametání je opět v poruše. Případnou opravu by mohla zajistit firma Garnea Neplachov.
Pokud nebude v možnostech firmy Garnea opravu zajistit, bude nutné nechat stroj opravit
firmou KISS Litoměřice.
Tělocvična ZŠ – p. Malecha informoval, že tělocvična nebyla zkolaudována z důvodu nevyhovující protipožární stěny a oken, která byla oproti projektu osazena jako nevětratelná.
Tyto nedostatky odstraní dodávající firma na své náklady. V současné době není zakázáno
používání stavby.
Kulturní dům Dolní Bukovsko – v současné době není možné rekonstrukci realizovat z finančních důvodů. Další postup bude připraven na jednání ZM ve 2. čtvrtletí r. 2019.

•

Informace k obchvatu DB
P. starostka informovala o jednání o obchvatu Dolního Bukovska na Krajském úřadu Jihočeského kraje s tím, že v současné době jsou 4 varianty řešení obchvatu DB – nulová (průtah
městysem), jižní přiblížená, jižní oddálená a severní varianta obchvatu. Na říjnovém jednání
KÚ přislíbil financování jižní přiblížené varianty z rozpočtu JČK, ale na posledním jednání
bylo uvedeno, že v rámci JČK jsou palčivější úseky k řešení, než je obchvat městyse, kde
žije cca 1 700 obyvatel a projede tudy pouze max. 1 800 aut, což vyplývá z uskutečněného
šetření. Zaznělo tedy, že v následujících 10 letech není reálné, že by byl obchvat DB řešen
z finančních prostředků JČK. S variantami obchvatu budou obyvatelé městyse podrobně
seznámeni na veřejném jednání, které bude svoláno, jakmile starostka obdrží z JČK podklady k tomuto jednání. P. Tůma navrhuje uspořádání místního referenda ohledně doporučení
k rozhodnutí ZM o stanovisku v záležitosti výběru nejvhodnější varianty obchvatu DB.
Činnost kontrolního výboru
Slova se ujala předsedkyně Kontrolního výboru JUDr. Bartošová a informovala o záměrech
činnosti KV na volební období 2018-2022. Kromě činnosti, kterou kontrolnímu výboru ukládá
zákon o obcích, se bude KV zabývat kontrolou vydaných Obecně závazných vyhlášek městyse a evidence a vyřizování podání, doručených úřadu městyse.
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Návrh usnesení: ZM schvaluje plán kontrol na rok 2019 – 1. Kontrola vydaných obecně závazných
vyhlášek městyse + návrhy na doplnění; 2. Kontrola evidence a vyřizování podání, doručených
úřadu městyse; a pověřuje kontrolní výbor jejich provedením.
Hlasování: 14/0/0. Usnesení č. 43/04 bylo schváleno.
Majetkové záležitosti – prodej, směna obecního majetku
a)	P. starostka informovala o stavu finančních prostředků na účtech městyse – ke dni 28. 2.
2019 zůstatek na účtech činí 13 167 840,36 Kč (z toho na účtu ČS je 1 193 tis. na splácení úvěru, na účtu SF 248 225,86 Kč a na účtu fondu obnovy vodohospodářského majetku
3 466 038,81 Kč).
b)	Zastupitelstvu městyse byly předloženy ke schválení smlouvy na poskytnutí neinvestičních
transferů pro rok 2019 – Smlouva na poskytnutí transferu pro Hospic sv.Jana N.Neumana,
o.p.s., Neumannova 144, Prachatice, IČ 70853517 ve výši 15 tis. Kč; Smlouva na poskytnutí
transferu pro Hospicovou péči sv. Kleofáše, o.p.s., Svatopluka Čecha 20, Třeboň, IČ 22707328
ve výši 7 tis. Kč; Smlouva na poskytnutí transferu pro SH ČMS – SDH Dolní Bukovsko, Luční
380, Dolní Bukovsko, IČ 65059948 ve výši 130 tis. Kč; Smlouva na poskytnutí transferu pro
Tělovýchovnou jednotu Dolní Bukovsko z.s., Týnská 191, Dolní Bukovsko IČ 60073535 ve výši
170 tis. Kč; Smlouva na poskytnutí transferu pro Spolek žen v Dolním Bukovsku, nám. Jiráskovo 67, Dolní Bukovsko, IČ 26544172 ve výši 5 tis. Kč. Transfery byly schváleny na základě
předložených žádostí a zapracovány do rozpočtu na rok 2019.
Hlasování: 14/0/0. Usnesení č. 44/04 bylo schváleno.
c)	Krajský úřad Jihočeský kraj zaslal městysi fakturu za náklady na zpracování studie obchvatu
Dolního Bukovska ve výši 118 580 Kč. Na tento výdaj nebyly v rozpočtu městyse na rok 2019
rozpočtovány finanční prostředky, a proto je nutné tyto finanční prostředky schválit rozpočtovým opatřením. Návrh usnesení: ZM Dolní Bukovsko schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na
úhradu výdajů na zpracování studie na obchvat Dolního Bukovska ve výši 120 tis. Kč.
Hlasování: 13/1 (Pavel Kohout)/ 0. Usnesení č. 45/04 bylo schváleno.
d)	firma E-on požádala o odkoupení pozemků městyse pro vybudování dvou kioskových trafostanic, které je nutno zřídit z důvodu uložení kabelového vedení do země. Budou vytipovány
vhodné části pozemků pro zřízení těchto trafostanic, zaměření a zpracování GP zajistí firma
E-on. Návrh usnesení: ZM Dolní Bukovsko schvaluje záměr prodeje části pozemků městyse
v kú Dolní Bukovsko pro stavbu dvou kioskových trafostanic. Záměr prodeje bude zveřejněn
po konkretizování prodávaných části pozemků dle zhotoveného GP.
Hlasování: 14/0/0. Usnesení č. 46/04 bylo schváleno.
e)	starostka předložila znalecké posudky na pozemky městyse, na jejichž prodej byly
schváleny a zveřejněny záměry prodeje. Návrh usnesení: ZM Dolní Bukovsko schvaluje
prodej pozemku pč. 258/78 o výměře 126 m2 v kú Dolní Bukovsko soukromým osobám
z D. Bukovska za cenu 25 200 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 2204/4/2019.
Hlasování: 11/0/3 (Zdeněk Tůma, JUDr. Eva Bartošová, František Mazanec). Usnesení
č. 47/04 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM Dolní Bukovsko schvaluje prodej pozemku pč. 1030/2 o výměře 114 m2 v kú
Popovice u Dolního Bukovska soukromým osobám z Hvozdna, za cenu 22 800 Kč stanovenou
znaleckým posudkem č. 2204/1/2019. Hlasování: 13/0/1 (JUDr. Eva Bartošová). Usnesení č. 48/04
bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM Dolní Bukovsko schvaluje prodej pozemku pč. 1168/12 o výměře 84 m2 v kú
Pelejovice soukromé osobě z Pelejovic, za cenu 16 800 Kč stanovenou znaleckým posudkem
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č. 2204/3/2019. Hlasování: 11/0/3 (JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma, Ing. Jan Němec). Usnesení č. 49/04 bylo schváleno.
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů
• P. starostka informovala, že ve sporu s manželi D. o náhradu škody doporučila právní zástupkyně městysi uzavřít s žalující stranou smír. S tím ale zastupitelé městyse nesouhlasí a přiklání se nechat řešení na rozhodnutí soudu. JUDr. Bartošová uvedla, že vzhledem
k délce sporu a z toho vyplývajícím vysokým nákladům na právní zastupování, je potřeba
v případném příštím sporu jednat o smluvní odměně za právní služby.
• Mgr. Šubrtová má dotaz ke zpracování nového Územního plánu Dolního Bukovska. P. Malecha odpověděl, že p. Šonková stále ještě čeká na nějaké údaje potřebné k jeho dopracování
a přesný termín nelze uvést.
• Dále p. Malecha informoval o stavu ČOV a souvisejících jednáních. V současné době není
ČOV v havarijním stavu a nepotřebuje urgentní rekonstrukci, nicméně je s rekonstrukcí do
budoucna počítáno.
• U ČOV Horní Bukovsko se čeká na schválení ÚP – ČOV bude řešena jako štěrbinová vyhnívací nádrž.
• Ing. Bořuta má dotaz k záměru vybudování cyklostezek v okolí Dolního Bukovska a přilehlých osad. P. Tůma prezentoval návrh vybudování cyklostezek s tím, že budování
by probíhalo postupně dle finančních možností městyse a možností získání dotací na
spolufinancování.
• Ing. Němec má dotaz k postupu záměru vybudování zdravotního střediska – byla dána
výpověď nájemci a sjednána schůzka s projektanty k projednání záměru a zhotovení
studie akce.
• P. Brčák má dotaz k řešení dopravní situace na území městyse – p. Malecha uvedl, že na
příští týden je sjednána schůzka se zástupci Policie ČR k projednání řešení.
Starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast a ukončila jednání.
Dne 18. 2. 2019 – 6. jednání rady městyse Dolní Bukovsko
Stav finančních prostředků k 18. 2. 2019 je 12 858 256,- Kč.
RM schvaluje:
– přidělení podporovaného bytu domu číslo popisné 453 v ulici Staré Město, Dolní Bukovsko,
žadatelce z DB
– pronájem části skládky v DB žadateli za účelem uskladnění recyklátu, a to od 23. 2. do 31. 10.
2019
– poskytnutí daru na oslavu 95 let výročí založení SDH Horní Bukovsko ve výši 20 000 KČ
– podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce budovy úřadu městyse DB do programu PRV
z MMR
RM bere na vědomí
– Informaci o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018. Chyby a nedostatky nebyly zjištěny.
– Závěry jednání na JČK ohledně obchvatu DB. Byla dopracovaná jižní přisazená varianta, ta
mezi cihelnou a garážemi, ale proti té se vyslovili přítomní zástupci cihelny. Zástupci JČK popřeli
možnost, že by byl obchvat financován z krajského rozpočtu.
– Informaci o platebním výměru na úrok z posečkané částky v celkové výši 2 072 816 Kč. Jedná
se o vyměřený úrok ze splátkového kalendáře městyse na úhradu částky Finančnímu úřadu
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hrazenou v souvislosti s porušeními při stavbě podporovaných bytů. Starostka požádala o prominutí úhrady.
– Informaci o situaci ve Hvozdně, podnětu na pokácení stromů. Topoly jsou více než 60 let
staré, kmeny jsou vyhnilé. Bylo osloveno několik arboristů i těžařů dřeva a zatím máme
pouze jednu nabídku za částku přesahující 150 tis. Kč s nutností sundat dráty vysokého
napětí. RM hledá řešení, oslovuje další odborníky.
– Informaci o nevyhovující dopravní situaci v ulici V Hliníku a vyvolání setkání za účelem
vyřešení situace (parkování a průjezd)
– Informaci o jednání představenstva Bukovské vody s tím, že v termínu bukovské pouti proběhne oslava výročí 25 let vzniku Sdružení měst a obcí Bukovská voda. V pátek 6. 9. bude
koncert na hřišti a v neděli přes den budou hrát kapely za kostelem na nám. Jiráskovo.
– Návrhy na realizaci stezek, cyklostezek a běžeckých tras kolem Bukovska. Celková koncepce se dělí na několik okruhů, které vzájemně tvoří symbol pětilisté růže, a po obvodu
tvoří cyklostezku přes všechny osady DB. Koncepce zahrnuje i lesopark u Horního Bukovska. Realizace bude etapizovaná, některé cesty jsou již téměř hotové, jiné by se mohly
realizovat v rámci pozemkových úprav a jiné v rámci dotace.
Dne 11. 3. 2019 – 7. jednání rady městyse Dolní Bukovsko
Stav finančních prostředků k 11. 3. 2019 je 13 153 194,– Kč.
RM schvaluje:
– formuláře žádosti o pronájem kulturního a obecního domu. Jedná se o sazebník poplatků
za Kulturní dům v DB, a společenské prostory v H. B., Pelejovicích a Sedlíkovicích. KD na
HB a v Sedlíkovicích a hasičská zbrojnice Pelejovicích budou pronajímány za 1 000 Kč na
akci. Kulturní dům v Dolním Bukovsku bude účtován dle požadovaných služeb:
požární hlídka – 1 000 Kč, příprava sálu před akcí 1 200 Kč, příprava sálu po akci 1 300 Kč,
zajištění šatny 1 000 Kč. Nájemné v topné sezoně bude 3 600 Kč a mimo sezonu 3 000 Kč.
Místní spolky a sdružení mohou požádat o prominutí nájemného, aby bylo pro spolky motivační konat kulturní a společenské akce pro veřejnost. Hradily by pouze poplatek za služby
dle rozpisu.
– záměr na pronájem části pozemku p.č. 2740/32 v k.ú. Dolní Bukovsko (20 m2) na parkovišti u Bukovaru, před vchodem do Bukovaru, v období duben – říjen.
– záměr na pronájem garáže p.č. 183 o výměře 16 m2 v k.ú. Radonice u Drahotěšic.
– k doporučení ZM záměr realizace chodníků v ulici U cihelny směrem na Padělky včetně
autobusových zastávek v obou směrech. Dále v ulici J. Koláře budou realizovány chodníky
ve směru na Horní Bukovsko po levé straně.
– příspěvek ve výši 5 000 Kč Alzheimer Centru ČB, se sídlem Husova 1651/125a.
– zadání zpracování pasportizace veřejného osvětlení na území městyse včetně osad
– 9. a 10. 5. 2019 jako termíny zápisu pro MŠ na školní rok 2019/2020
– členy výběrové komise do výběrového řízení na dodavatele kompostérů členy: Petr Malecha, Jiří Brčák, Božena Janečková a náhradníci Jaromír Klika, Tomáš Pavlásek, Zdeněk
Tůma.
– složení Krizového štábu a Povodňové komise: předseda Mgr. Ivana Makovičková, místopředseda Petr Malecha, tajemník Tomáš Pavlásek, členové Olga Machová, Stanislav Klika
ml., Ing. Jan Bořuta.
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Dne 1. 4. 2019 – 8. jednání rady městyse Dolní Bukovsko
Stav finančních prostředků k 31. 3. 2019 je 14 490 038,– Kč.
RM schvaluje:
– členy pětičlenné hodnotící komise – Stanislav Klika ml., Jiří Brčák, Jan Němec, Jan Bořuta, Petr Malecha a náhradníci, Tomáš Pavlásek, Zdeněk Tůma, Richard Molnár, Pavel Kohout, Jaromír Klika. Zajištěním výběrového řízení bude pověřena společnost MINOS s.r.o.
– termín veřejného projednání variantního řešení obchvatu městyse DB na den 11. 4.
v 19 hodin v KD D. B.
– záměr k pronájmu/pachtu hospody v Radonicích. Jedná se o nebytový prostor (provozovnu, hospodu) v nemovitosti s č.p. 35 na stavební parcele p.č. 147 v k.ú. Radonice u Drahotěšic o výměře 228 m2. Výměra prostoru pronajímané provozovny je 110 m2. Zájemce
do nabídky uvede, jakým způsobem si představujete řešit provoz, jaká je jeho představa
o výši nájemného a jeho kvalifikační předpoklady (ŽL – hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, nákup a prodej zboží, profesní životopis, výpis rejstříku
trestů, potvrzení o bezdlužnosti).
– uzavření pachtovní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2740/32 v k.ú. Dolní Bukovsko (20 m2) na parkovišti u Bukovaru, před vchodem do Bukovaru, v období duben-říjen
s Rodinným pivovarem Bukovar s.r.o., IČ 41742851
– uzavření smlouvy na pronájem garáže p.č. 183 o výměře 16 m2 v k.ú. Radonice u Drahotěšic se soukromou osobou z Radonic na dobu neurčitou.
– zhotovitele akce „Výměna oken Kulturní dům v Sedlíkovicích“
– zhotovitele akce „Vjezdy na Horním“
– ad Přístavba školy – projekt je zhotoven na dřevostavbu, což se nyní nejeví jako vhodné
řešení: Autor projektu bude vyzván k jeho úpravě na zděnou stavbu, poté bude vyhlášeno
výběrové řízení, RM schvaluje členy výběrové komise: Petr Malecha, Tomáš Pavlásek,
Pavel Kohout, náhradníci Z. Tůma, J. Klika, I. Makovičková.
RM bere na vědomí:
– Informaci o výsledku schůzky se zástupci PČR, řešila se mj. jednosměrka V Hliníku, retardéry, měřiče rychlosti, úsekové měření rychlosti, přechody pro chodce, prostranství
u zmrzliny, parkování. Budou pozváni obyvatelé ulice V Hliníku, abychom společně vyřešili
situaci v ulici. Oslovíme dopravního projektanta na zpracování přechodu v Týnské ulici,
který bude součástí cyklostezky Radonice – Hvozdno – D. B. (Padělky – Chobot). Máme
mobilní oplocení, které bude instalováno v prostoru sezení u zmrzliny. Vhodné parkování
se jeví před paneláky U Cihelny, kde městys osloví majitele kvůli spoluúčasti. S církví budeme jednat o parkování u hřbitova ve smyslu, pozemek bude církve a parkoviště zřídíme
my.
– Informaci o sporu mezi ZŠ a MŠ D. B. s bývalou zaměstnankyní o neplatnosti výpovědi.
– Návrh řešení zajištění hlídání pro děti MŠ ve dnech plánovaných prázdnin, tzn. mezi 15. 7.
až 9. 8. Starostka oslovila Attavenu, ti letos neplánují tyto aktivity v DB, primárně jsou
vzdělávací agentura a hlídání a příměstské tábory jsou jen tzv. doplňková činnost. Starostka vytvoří dotazník, který bude rozšířen v šatnách v MŠ, aby byl zjištěn zájem rodičů
o letní provoz. Spoluúčast rodičů bude 100 Kč na dítě a den vč. svačiny, oběd by byl zajištěn ze školní jídelny a rodiče by jej hradili extra. Ideálně by se 1 oběd dělil mezi 2 děti,
tzn. rodiče by tedy platili půlku.
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– Informaci o schůzce radního Z. Tůmy s paní zástupkyní ředitelky pro MŠ, jejímž předmětem
bylo zajištění autobusu s pásy pro výlety s dětmi. Vedení ZŠ a MŠ se vyjádřilo, že zaplacení
autobusu s pásy je pro ně zbytečný luxus a tedy byl zrušen výlet na lední revue. P. Tůma dělal
vlastní průzkum mezi dopravci a rozdíl mezi autobusem s pásy a bez pásů činí 1 200 Kč. RM
vyjádřila politování nad počínáním ZŠ a MŠ. Obzvláště za situace, kdy RM avizovala, že městys
rád přispěje na tyto účely.

Ukliďme svět, ukliďme Bukovsko
Jak jistě mnozí z vás zaregistrovali, proběhla začátkem dubna celorepubliková akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Po celé republice uklízelo více než 65 000 dobrovolníků na 2 273 místech a sesbíralo 1 120 tun odpadu. Letos poprvé se oficiálně připojil i náš městys a většina našich osad.
Úklid městyse začaly děti ze základní školy pod vedením paní učitelek. Sbíraly odpadky v nejvytíženějších lokalitách. V sobotu ráno se rozeběhla akce s dobrovolníky. Při celkovém vyhodnocení
sobotní akce jsem napočítala 122 dobrovolníků. Zajímavostí je, že v městysi se sešel stejný počet
dobrovolných uklízečů jako na mnohem menších osadách. Celkem se podařilo vysbírat půldruhé
tuny pohozeného odpadu. V osadách s vyšší účastí dobrovolníků zvládli i drobné opravy a úklid
obecních zařízení. Závěr akce byl zpříjemněn zajištěným obědem od našich dobrovolných hasiček.
Díky, řízky po práci všem přišly k chuti.
Mgr. Markéta Farková

Sedlíkovičtí dobrovolníci s úlovkem

Ukliďme Česko – ukliďme Hvozdno, aneb, co způsobí panenka na fotce.
Pomalu přicházejí krásné jarní dny. V lese začínají kvést, jak se lidově říká, psí fialky a sasanky.
A hned vedle nich nám v malých jezírcích „vykvetla“ opět další hromada bordelu. Odpusťte mi toto
nespisovné slovo, které v písemném projevu běžně neužívám. Nemohu však najít jiné, které by
odpad vyvezený některými obyvateli naší osady do nedalekého lesa lépe vystihovalo… A hned
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se mi na mysl vkrádá otázka: Když už je někdo schopen naložit tenhle bordel na vozík nebo do
dodávky, proč s tím nezamíří do sběrného dvora, ale právě sem? Prostě, protože je vlese krásně!
Tak proč to v něm neudělat ještě hezčí, že jo!?!
Po předchozích intenzivních pokusech o reklamu, kterou pracovně nazýváme „píár na fejsbůku“, se nás na určeném místě srazu, tedy u TNSS Hvozdno, sešlo 6 dospělých a jedno dítě (já
a můj manžel, náš syn, můj bratr Aleš, jeho kamarádi Ondra a Lukáš a Pepa, který jezdí do Hvozdna již dlouhá léta na chalupu). Jinak jak se říká „nikde ani noha, nikde ani živáčka“. Ves jako by
v ten čas náhle usnula. „Všichni ostatní mají zřejmě uklizeno“, konstatovali jsme a vyrazili do lesa.
Mezi tím vším odpadem, který jsme posbírali, jsme nalezli dětskou hračku – panenku. Vlasy měla
již prorostlé kořeny trávy a působila mírně hororově. Vyfotila jsem ji na mobil, poslala několika
přátelům a dala na náš oblíbený komunikační kanál… vzbudila mnoho ohlasů. Jedním z nich byl
však zásadní komentář nejmenované mladé paní: „Kde jste ji našli? A já ji tak hledala … přijdu si
ji vyzvednout …“. Z neuváženého, rádoby vtipného komentáře vyplynula pro nás jasná informace.
A závěr? Váš bordel vás vždycky dostihne… a když ne vás, tak bude strašit 100% vaše děti!
P. S.: Toho, již zmíněného bordelu, jsme nasbírali kolem 300 kilo. Nevěříte? Posíláme fotku…
Mějte se! A za rok zas!
PhDr. Monika Zárybnická a tým TNSS Hvozdno

Ve Hvozdně se při úklidu pořádně zapotili

AGRO družstvo Dolní Bukovsko a udržitelné zemědělství
AGRO družstvo Dolní Bukovsko vzniklo v 18. 12. 1992 sloučením majetkových podílů u 170 osob,
které se staly členy agro družstva. V současné době hospodaří na cca 1800 ha zemědělské půdy
a udržuje malý podíl živočišné výroby v podobě cca 300 dobytčích jednotek.
Dále v současné době zaměstnáváme 40 lidí, z nichž většina (90%) žije v Dolním Bukovsku
nebo přilehlých osadách, čímž nemalou měrou přispíváme k zaměstnanosti v tomto regionu.
Vzhledem k tomu, že se nacházíme v obilnářské výrobní oblasti, je osevní postup zaměřen
především na obiloviny. Dále pěstujeme kukuřici, ozimou řepku a v nemalé míře také zlepšující
plodiny jetel luční a soju luštiňatou.
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Hospodaření na této výměře je zatíženo ochranným pásmem vodních zdrojů II. stupně podzemní vody, z čehož plyne řada omezení týkajících se zejména přípravků na ochranu rostlin.
Dlouhodobě spolupracujeme se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na různých výzkumech a tvorbě bakalářských a diplomových prací v oblasti udržitelného
zemědělství.
Cílem AGRO družstva není pouze tvorba zisku, ale především udržování půdní úrodnosti na co
nejvyšší úrovni, a tím udržení dlouhodobé stability. Vzhledem k tomu, že máme velkou část půdy
v nájmu, věříme, že pro vlastníka půdy není důležité pouze kolik živin v podobě výnosu z pole
odvezeme, ale především kolik živin do pole vrátíme v podobě minerálních a organických hnojiv
nebo kolik živin ponecháme v půdním profilu zapravením posklizňových zbytků a slámy a kolik živin
pro rostlinu zpřístupníme podpořením mineralizace vhodným agrotechnickým opatřením, například
podrýváním nebo vápněním.

Za AGRO družstvo Dolní Bukovsko Ing. Pavel Filípek, agronom

Berušky u kuřátek v drůbežárně

INFORMACE ZE ZŠ a MŠ
Jarní zahrádka volá děti ze třídy Kočiček
Jaro už je v plné kráse, tráva roste, zelená se... Po těchto úvodních slovech zazpívané písně
jsme si s dětmi povídali o tom, jak se musí připravit zahrádka, než budeme moct zasít semínko, co po vyklíčení potřebuje rostlinka ke zdravému růstu a jak bychom se o ni měli starat.
Uvedli jsme si s dětmi, jak je vzájemně propojena živá a neživá příroda a jak je důležité ji
chránit. Po vyslechnutí pohádky Jak Křemílek a Vochomůrka sázeli semínko, jsme se dali
s dětmi do práce i my. Každé z dětí si vzalo kelímek označený svým jménem, nasypalo do něj
lopatkou hlínu. Děti udělaly do hlíny důlek a vložily do něj semínko aksamitníku nebo hrachu,
semínko zahrnuly hlínou a lehce pokropily. Aby se semínka probudila ze spánku a začala
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růst, zpívaly jim děti píseň Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala... A opravdu, za pár dní
se v hlíně objevily první lístečky rostlinek. Při každodenním sledování růstu měly děti velikou
radost s každým, byť malým přírůstkem rostlinek.

„S krtečkem si čteme, do pohádky jdeme.“
S tímto heslem jsme začínali dva týdny plné knih, pohádek a pohádkových bytostí. Děti si
mohly do školky přinést svoji oblíbenou knihu z domova, rozlišovaly, zda se jedná o knihu
pohádkovou nebo encyklopedii. I mě překvapilo, že z velké části převažovaly encyklopedie.
Ve třídě jsme si vytvořili vlastní knihovnu, kde si děti vzájemně knihy půjčovaly a prohlížely.
Nezapomněli jsme si připomenout pravidla správného zacházení s knihou. Nejenže děti měly
během těchto dnů možnost poznat mnoho nových knih, ale připomněly si i děje známých klasických pohádek, na které se začíná pozapomínat a dává se přednost moderním pohádkám.
Zkusily si zahrát maňáskové a loutkové divadlo „O Koblížkovi, O Červené Karkulce“ a zjistily,
že není vůbec jednoduché samostatně mluvit před dalšími diváky. Nezapomněli jsme ani
na klasickou pohádku O Perníkové chaloupce, kdy děti z rozstříhaných obrázků skládaly
správný děj. Na konci této pohádky jsme se všichni shodli, že i my máme rádi perníčky jako
Jeníček a Mařenka. A tak jsme neváhali a další den jsme se pustili do pečení. Perník se nám
povedl a děti si na něm po obědě pochutnaly. Co k závěru? I mě děti mile překvapily, jaký
projevovaly zájem o knihy a jejich četbu. Zkuste si udělat čas i v dnešní uspěchané době na
společnou chvíli s dětmi a knihou. Jsou to vděční posluchači.

Třída Krtečci

Krtečci si upekli pohádkový perník
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Námořnický karneval v MŠ
Nastalo období masopustu a děti se už nemohly dočkat, až si uspořádáme společný karneval. Ve středu 27. února se dočkaly. Tento den nám do třídy nepřicházely děti, ale vítali jsme
víly, princezny, čaroděje, hasiče, zvířátka a spoustu jiných maškar. I děti byly překvapené,
když je vítali námořníci místo paní učitelek. A proč námořníci? Letos jsme pro děti připravili
„námořnický“ karneval! Po ranní svačince se všechny třídy sešly v tělocvičně ZŠ, kde se
přivítaly námořnickou písničkou a tancem. Děti postupně proplouvaly třemi stanovišti, kde
plnily úkoly. Zjistily, že námořník nemá jednoduché sehnat si potravu, vyzkoušely si tedy lovit
ryby podle barev. Míčkem se strefovaly do okének námořnické lodi a propluly slalom s kormidlem v ruce. Správný námořník musí být fyzicky zdatný, i děti si procvičily svou obratnost
zdoláváním překážek, skoky v pytli za „medúzou“ a správnou střelu „mořského ježka“ na cíl.
Na závěr jsme si společně zatancovali a za šikovnost při plnění úkolů byly děti odměněny
námořnickým pokladem.

Bc. Lenka Bártová

Lyžařský výcvikový kurz
Od pondělí 18. 2. do pátku 22. 2. 2019 probíhal lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku.
Tohoto kurzu se mohli též zúčastnit i žáci z jiných ročníků. V pondělí v 7:15 hodin jsme měli
sraz na bukovské autobusové zastávce. Po odevzdání potřebných potvrzení jsme čekali na
autobus. Ten dorazil v 7:45 hodin a my jsme mohli nakládat zavazadla, lyže, snowboardy.
Všichni žáci se rozloučili s rodiči a na rozloučenou zamávali. Cesta utíkala díky příjemnému, slunnému dni. Kolem 10. hodiny jsme dorazili do Loučovic a následně se ubytovali.
V 11:30 hodin jsme poprvé zasedli ke stolu a poobědvali. Posléze jsme se šli připravit na
odpolední rozřazování do skupin. V půl jedné jsme vyrazili směr Lipno nad Vltavou. Pro
většinu z nás to nebyly neznámé sjezdovky. Po rozřazení do skupin, lyžaři a nelyžaři, si
lyžaře vzal na starost pan učitel Pech s instruktorkou snowboardu Káťou. Ti, co neuměli
vůbec lyžovat, si vzaly pod svá křídla paní ředitelka Šubrtová a paní učitelka Zahradníková.
První odpoledne uteklo jako voda a my jsme se vraceli zpět na hotel. Po hygieně následovala
večeře a společný program.
Každý den probíhal ve stejném duchu – budíček v 7 hodin, snídaně v 7:30 hodin, dopolední lyžování od 9 do 12 hodin. Oběd byl v 12:30 hodin a od 14 do 16 hodin se konal odpolední
výcvik. Večeře byla připravena na 18. hodinu a po ní žáci plnili různé úkoly a hráli soutěže.
Dva večery byly věnovány přednášce o lyžování a zdravovědě. Při společenských hrách byli
žáci rozděleni do dvou skupin na holky a kluky, kde společnými silami sbírali soutěžní body.
Jediný den, kdy se odpoledne nelyžovalo, byla středa. Tento den byl tzv. krizový a žáci
si dali výstup na všem známou Stezku korunami stromů. Dole se vyřádili na bobové dráze
a završením dne pro ně byla sladká tečka ve formě poháru.
Celkově se týden vydařil. Kromě pátečního dne nám počasí přálo a hlavně nás sluníčko
hřálo. Byli jsme rádi, že se celý týden obešel bez zranění.
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Za celý pedagogický tým bychom chtěli pochválit všechny zúčastněné žáky, kteří byli celý
týden vzorní a šikovní. Zvláště bychom chtěli vyzdvihnout ty, kteří neuměli lyžovat a zvládli
se to naučit během velmi krátké doby. Jejich výkon byl opravdu neskutečný!
Mgr. Milena Zahradníková

Účastníci lyžařského výcviku

Lyžařský výcvik
Dne 18. 2. – 22. 2. 2019 se na naší škole konal kurz lyžařského výcviku. Když jsme dojeli na
místo, měli pro nás připravené ubytování. Poté, co jsme se ubytovali a naobědvali, vyrazili
jsme na svah. Tam si učitelé rozdělili lyžaře do dvou skupin. První skupina byla paní ředitelky
Šubrtové a paní učitelky Zahradníkové, které měly na starosti začátečníky nebo ty, u kterých
bylo zapotřebí něco vylepšit. Druhá skupina byla pana učitele Pecha, ve které byli ti, kteří
na lyžích uměli bez problému. Jako bonus pro dobrovolníky bylo snowboardové družstvo
s instruktorkou Káťou. 3. den, který je označován jako rizikový, jsme se šli podívat na Stezku
korunami stromů. Na závěr každého dne pro nás měli učitelé připravené soutěže, u kterých
jsme se bavili. Někdy jsme byli naštvaní, že se nám nepodařilo získat body. Celý týden nám
vycházelo krásné počasí, až poslední den začalo pršet.
Celý lyžařský kurz proběhl naštěstí bez zranění a moc jsme si ho užili.
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Žáci 9. třídy

Is English fun?
V týdnu od 11. 2. do 15. 2. proběhl na naší škole jazykový kurz English is fun společnosti
English Focus, do kterého byly zapojeny sedmá, osmá a devátá třída. Tato společnost nabízí
českým školám vícedenní konverzační kurzy s anglickými rodilými mluvčími, a tak k nám
v pondělí dorazila mladá Američanka Anna. Žáci z každé třídy s ní strávili 2-3 hodiny denně:
povídali si o nejrůznějších tématech, hráli hry, kreslili, poslouchali písničky, zkrátka vnímali
angličtinu jinak, než jsou zvyklí v běžných hodinách. Anna byla velice milá a možná ani samy
děti nečekaly, že páteční loučení bude pro některé tak těžké.
Samozřejmě jsme se zeptali dětí, jak se jim celý týden líbil a jejich odpovědi byly vesměs
stejné: „S Annou se nám dobře povídalo i pracovalo. Bylo zajímavé mluvit s Američankou,
která uměla jen pár slovíček česky. Anna na nás mluvila tak, abychom jí všichni rozuměli.
Anna byla moc milá a nejlepší zážitek pro nás byl, když jsme ji učili česky. Tento týden byl
náročný v porozumění, ale také nás to hodně bavilo. Na každou hodinu měla vždy připraveno
něco nového a vždy převedeno do zábavné formy, takže jsme se naučili spoustu nových věcí
i bez učebnic a sešitů.“
Rádi bychom také poděkovali SRPDŠ, které část kurzu zaplatilo. Věříme, že v příštím
školním roce akci stejně úspěšně zopakujeme.

Mgr. Hana Pincová, Mgr. Klára Pechová

Projektový den mimo školu – výukové programy Sýkorka modřinka
a Odpady a třídění
V rámci projektu Šablony II byla našim žákům umožněna projektová výuka mimo školu. Proto
jsme se domluvili s ekologickým centrem Cassiopeia v Českých Budějovicích, aby pro nás
uspořádali programy v jejich přírodním centru. Pro 1., 2. a 3. třídu byl vybrán program Sýkorka modřinka. Tento výukový program se zabýval ptačí skupinou – od nakladení vajíček až po
dospělost. Žáci sestavovali hnízdo, sháněli potravu pro mláďata, poznávali ptačí pera, hlasy
ptáků i samotné ptactvo, vyráběli krmení pro ptáky a spoustu dalších aktivit. Další skupina
žáků (4., 5. a 6. ročník) měla téma Odpady a třídění. Žáci si vytvořili imaginární rodinu, které
dali příjmení. Každá skupina dětí se společně rozhodovala, co si například koupí v obchodě,
do jaké popelnice vytřídí odpad, jak by mohla dále využít materiály atd. Na závěr si žáci
vyrobili vlastnoruční recyklovaný papír.
Před Velikonocemi se tohoto projektu zúčastní také 7. – 9. ročník.
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Biologická olympiáda R. Kurky ve Veselí nad Lužnicí
Dne 2. 4. 2019 se žákyně 7. třídy, Karolína Stráská, Ester Šramhauserová a Kristýna Zedková, zúčastnily biologické olympiády R. Kurky v budově Střední odborné školy ekologické
a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. K. Stráská a E. Šramhauserová bojovaly v oblasti
zoologie, kde se sešlo celkem 17 soutěžících. K. Zedková soupeřila s dalšími 13 žáky v botanice.
A jaké bylo jejich umístění?
Jako každý rok byl i tento úspěšný. K. Stráská se umístila na 10. místě, E. Šramhauserová na pěkném 4. místě a K. Zedková získala překrásné 3. místo.
Odměnou pro žákyně byla prohlídka školního terária, minipivovaru, chmelnice a práce
v laboratořích.
Všem zúčastněným velmi gratuluji a děkuji za účast v biologické olympiádě R. Kurky.
Mgr. Milena Zahradníková

Úspěšná děvčata ze 7. třídy
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Hasičský bál je za námi
V sobotu 16. února se konal 111. hasičský bál. Kapela zůstala stejná jako v loňském roce,
a to G – club. Co se týká kapely, tak spousta našich návštěvníků byla zvyklá na to, že na
našem bále vystupovaly kapely, které byly zaměřené na dechovou hudbu. Slýcháváme i názory, ať už tuto kapelu nebereme a pozveme nějakou dechovku. Na druhou stranu musím
říct, že náš bál navštívilo cca 180 lidí. To je nejvíce ze všech plesů, které se letos v Dolním
Bukovsku konaly. Zatím nemáme důvod kapelu měnit, protože se lidem líbí, včetně našich
členů. Pro návštěvníky byla připravena velmi bohatá tombola čítající přes 700 cen a myslím
si, že každý si přišel na své. Všem sponzorům, kteří nám jakkoliv do tomboly přispěli, děkujeme. Každým rokem nám ubývají a jsme nuceni dokupovat čím dál více cen.
Dětem do klubovny naši členové udělali nové lavičky, tak doufáme, že jim budou dobře
a dlouho sloužit. Pro náš městys jsme v sobotu 6. dubna smažili řízky pro účastníky akce
Ukliďme Česko.
Za SDH Dolní Bukovsko velitel sboru Tomáš Pavlásek

Jak se žije v Austrálii
Pod tímto názvem proběhla zajímavá beseda v pátek 23. března 2019 v sále KD Horní Bukovsko. Své zážitky, postřehy a zkušenosti z několikaletého pobytu v Austrálii plnému sálu
vyprávěla dvojice mladých lidí, pan Martin Hubený a jeho přítelkyně Míša Nováková.
Na první pohled bylo patrné, že nejde o vyprávění turistů, kteří jsou hýčkáni pohodlím cestovních kanceláří, ale že jde o zkušenosti lidí, kteří se museli vyrovnat s místními zvyklostmi,
s místním pracovním trhem a s konkurencí v určitých pracovních nabídkách a možnostech,
které mají „ přistěhovalci“. Po skoro tříhodinové neformální velice zajímavé a poučné besedě
prokládané přívětivou country hudbou skupiny „RAILS“, nám bylo jasné, že naše dvojice
prožila pomalu pět let v Austrálii životem, který je vnitřně velmi obohatil a zocelil.
Těžko popisovat jednotlivé příběhy, zážitky a zkušenosti, ale v závěru bylo jasné, že nikdo
na nás ve světě nečeká s otevřenou náručí, každý si svým chováním, šikovností a zručností
musí to svoje „štěstí“ vydobýt sám. Potom je uznáván i v daleké Austrálii, kde „pivo mají
dobré, ale české pivo je stejně nejlepší“, jak konstatoval závěrem Martin Hubený.
Touto besedou byl přiblížen život u protinožců se svými klady i zápory. K celkové příjemné
atmosféře určitě přispěla hudební ukázka hudebního nástroje australských domorodců didgeridoo v podání paní Mirky Kabourkové.
Dovolte mi velké poděkování Martinovi a Míše, kapele Rails a paní Mirce a všem návštěvníkům. A kam příště? Třeba do Číny nebo do Thajska. Už se těšíme a až tam budeme
„cestovat“, dáme vám vědět.
Za Osadní výbor Horní Bukovsko Jaromír Klika
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Hvozdno: Co plánujeme v letošním roce?
Na začátku roku jsem společně s paní starostkou Mgr. Ivanou Makovičkovou a Ing. Karlem
Mikešem začala připravovat návrh dvou rekonstrukcí: pomníku padlých na naší návsi a božích muk, která najdeme na staré cestě do Bzí (kde se říká místně U Homolků).
Pomník padlých
Pomník obětem první světové války byl odhalen (jak uvádí obecní kronika) 14. října 1928 a je
věnován těmto šesti obětem:
Václav Hanousek, čp. 22, zemřel v Haliči v květnu 1917
Václav Jára, zemřel v Albánii v roce 1915
František Kovář, zemřel v Ajdovčině v roce 1915
Tomáš Liška, čp. 1, zemřel na rumunské frontě v roce 1917
František Novotný, italský legionář, zemřel v roce 1918 v Itálii
František Zasadil, čp. 6, zemřel na Soči v roce 1916
Václav Hanousek, čp. 22, zemřel v Haliči v květnu 1917
Z obecní kroniky se dále dozvídáme: „Z uvedených Jára, Kovář a Novotný byli už trvale
usazeni mimo obec, Liška při vypuknutí války byl aktivním vojákem v 10. pluku dragounů.
Ostatní sloužili u pěchoty, 91. pluku, jen Kovář byl přikázán k 1. technickému oddělení.“
V kronice nalézáme také zprávu o odhalení samotného pomníku: ... „Odhalení zúčastnili se
vedle pozůstalých a místního občanstva i četné spolky z Bukovska. Slavnostním řečníkem
byl dělostřelecký kapitán Helebrand z Českých Budějovic, který ve své řeči uvedl, že žádný
voják hrdinně neumírá, ale každý hrdinně se brání smrti. Pozůstalí zdobívají pomník o národních svátcích a o Dušičkách kyticemi a věnci.“
Pomník byl pořízen z výnosu z honitby a stál 2 200 Kč. Vytvořil jej českobudějovický sochař Josef Křiváček. 16. června 1932 byl kolem pomníku postaven kovaný plot. V roce 2015
byl pomník poničen – byl z něj odcizen státní znak a následně byl v roce 2018 odstraněn
i poničený plot. Pomník byl bohužel celých 91 let udržován pouze minimálně, což se podepsalo na jeho současném stavu.
V letošním roce přistupujeme po konzultaci s památkáři k jeho kompletní rekonstrukci.
Součástí návrhu obnovy je tedy kromě rehabilitace samotného tělesa pomníku i řešení půdorysu oplocení s návrhem motivu kovaného zábradlí. Pomník zůstane zachován v současné
podobě. Opravy proběhnou ohleduplným konzervačním přístupem. Všechny kamenné prvky
budou odborně opraveny do původních tvarů a profilací. Žádné novotvary nejsou přípustné.
Chybějící státní znak se lvem bude doplněn. Prostor bude osazen novou zelení.
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Na tuto akci obdržel Městys Dolní Bukovsko od Jihočeského kraje z dotačního programu
Kulturní dědictví podporu ve výši 90 000 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci budou známy
až po vyhodnocení výběrového řízení vyhlášeného městysem.
Věřím, že se nově rekonstruovaný pomník opět stane důstojnou připomínkou vojáků, kteří
položili své mladé životy v 1. světové válce.
Boží muka
Tato boží muka naleznete severně od středu obce Hvozdno u původní historické cesty do
Bzí a pocházejí pravděpodobně z 19. století. Víme také, že byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Na počátku 20. století se zde ještě konaly svatojánské pobožnosti. Objekt není
kulturní památkou, přesto tvoří dlouhodobě významný náboženskohistorický a krajinný prvek
těsně spjatý s identitou obce. Současný stav božích muk je však špatný a naléhavě vyžaduje
obnovu.
Po bližším prozkoumání bylo zjištěno, že je tento objekt postaven ze smíšeného zdiva a je
zakrytý stříškou z pálené prejzové krytiny. Do zdiva již dlouhé roky zatéká a jsou v něm lokální kaverny a praskliny. Celkově je zdivo ale staticky stabilní. Fasáda je poškozená a vlivem
vlhkosti a použitím nevhodného nátěru degraduje. Omítky v nikách jsou porušené a vykazují
zvýšenou vlhkost. Nutné je také vyřešit vzlínající zvýšenou vlhkost v přízemních partiích.
Střecha je dožilá a poškozená od padajících suchých větví z okolních stromů. Některé z nich
bude nutné před opravou odstranit.
Stejně tak jako na pomník i na tuto akci obdržel Městys Dolní Bukovsko od Jihočeského kraje z dotačního programu Kulturní dědictví podporu, a to ve výši 45 000 Kč. Celkové
náklady na rekonstrukci budou známy až po vyhodnocení výběrového řízení vyhlášeného
městysem.
Bohužel se o pomník a boží muka, stejně tak jako o kapličku, nikdy nikdo moc nestaral. Po
kompletní opravě volaly tyto objekty marně již dlouhá léta a postupně chátraly. Pokud se obě
akce podaří, bude to přinejmenším dobrý příklad pro naše děti. O věci, které mají nějakou
hodnotu – ať již duchovní nebo historickou, se musíme starat a odkazu, který nám zanechali
naši předkové, si vážit. Nebo se přikláníte k variantě nechat to vše raději spadnout? Já tedy
ne.
PhDr. Monika Zárybnická, www.hvozdno.cz

TNSS Hvozdno zve…
V letošním roce nás ve Hvozdně kromě rekonstrukcí čeká opět i několik kulturních zážitků
vpodobě divadelních představení či výstavy. Na závěr školního roku jsme pro děti připravili pohádku v podání divadla „Já to jsem“, které přijede z nedalekých Drahotěšic. Loučení
s prázdninami se opět ponese v duchu pohádky. Přivítáme oblíbenou „Téměř divadelní společnost“ Viktora Pirošuka a to rovnou se dvěma pohádkami. Podzimní čas budeme věnovat
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přípravě výstavy, která bude, jako již tradičně, součástí mezinárodní akce Dny otevřených
ateliérů.
A teď to nejdůležitější:
23. 6. TNSS Hvozdno – Divadlo „Já to jsem“ – pohádka pro děti od 15:00 hodin
25. 8. TNSS Hvozdno – Téměř divadelní společnost – 2 pohádky pro děti od 15:00 hodin
12. 10. TNSS Hvozdno – Dny otevřených ateliérů 2019 – výstava a DJ koncert od 18:00 hodin
Srdečně zveme a těšíme se na setkání s vámi!

PhDr. Monika Zárybnická a Tým TNSS Hvozdno

Sedlíkovice podpořily děti s autismem
V Sedlíkovicích se v sobotu 13. dubna konal plánovaný seminář na téma: PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA. Prezentace obsahovala základní informace o autismu, Aspergerově syndromu
a dalších poruchách. Důležitým bodem programu byl „Klíč pro komunikaci s osobou s autismem“,
který si účastníci mohli odnést domů.
Seminář zakončila ilustrační videa, která přiblížila, jakým způsobem lidé s poruchou autistického spektra vnímají okolní svět. Na místě byla připravená ukázka literatury, pomůcek i malé občerstvení.
Velice mile mne překvapil zájem veřejnosti i pedagogů o tuto akci. Chtěla bych velmi poděkovat
posluchačům za účast. Zároveň děkuji všem ochotným sousedům ze Sedlíkovic, kteří pomohli
celou akci připravit a zorganizovat.

Eva Boudová

Letošní sezona se týmu HC D. B. moc nevyvedla
Dolednou jsme stejně jako v předcházejících letech uspořádali na hřišti. Pečené selátko
jsme zapili nějakým tím douškem piva. V letošní sezóně náš tým posílil Vinč (Tomáš Venčovský). Pro příští sezónu už máme rozjednané další posily a další hledáme. Pokud by se ještě
někdo našel, kdo by měl zájem hájit barvy našeho klubu, ať neváhá a kontaktuje někoho
z našich hráčů, nebo mě.
Z dvaadvaceti zápasů BHLA jsme ve třech remizovali a to s HC Fantom 4:4, s HC Roudná
2:2 a s HC Vidle 3:3. Devět utkání jsme prohráli. Dvakrát nás pokořily týmy HC Bad Boys 2:3
a 0:4 a HC Zvíkov 2:8 a 4:5. Po jednom vítězství si připsal HC Hrachoviště 4:6, HC Kostelec
2:3, HC Křída 0:3, HC Fantom 0:1, a HC Vidle 2:4. Deset zápasů se nám povedlo dovézt do
vítězného konce. Dvě utkání jsme vyhráli s HC Zvozna 10:1 a 7:1, s HC Radimov 8:1 a 4:3,
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a s HC Zvěrkovice 4:3 a 2:1. Po jednom vítězství jsme si připsali s týmy HC Křída 6:0, HC
Hrachoviště 4:3, HC Kostelec 4:2, a HC Roudná 4:2. Celkově jsme inkasovali 63 branek,
s průměrem 2,9 branky na zápas. V tomto pohledu jsme skončili na třetím místě v počtu
obdržených gólů. Vstřelit jsme dokázali pouze 78 gólů, což je 3,5 gólu na zápas. A v této
statistice jsme skončili na 6. místě. V koncovce jsme se letos trápili více než jindy. Ve třech
po sobě jdoucích zápasech jsme nedokázali ani jednou překonat brankaře soupeře, ale i to
se bohužel stává.
Závěrečný galavečer BHLA se letos konal v sobotu 6. dubna v Kulturním domě ve Vlkově u Veselí nad Lužnicí a pořádal ho tým HC Vidle. Jeho členové se museli ujmout celého
slavnostního vyhlášení. V době, kdy se ve Vlkově scházeli první hosté, se předseda naší ligy
se svou ženou vydali do porodnice, a v neděli v brzkých ranních hodinách se jim narodil syn
Ondřej. Srdečně blahopřejeme. Náš tým skončil na celkovém šestém místě, což je naše nejhorší umístění v BHLA. Jako již tradičně došlo k vyhlášení všech statistik a celkových výsledků. V brankářích skončil na třetím místě Bendík, který odchytal za náš tým 20 utkání, celkově
obdržel 58 branek s průměrem 2,9 branky na zápas. V kanadském bodování jsme zástupce
v první desítce bohužel neměli. Na desátém místě mezi střelci skončil Šub se 14 přesnými
zásahy, které posbíral během 13 utkání. Co se týká vyloučení, tak s počtem 174 trestných
minut během 22 střetnutí, s průměrem 7,9 minuty na zápas jsme se stali desátým nejméně
faulujícím týmem BHLA, stejně jak v loňském ročníku.
Na stánkách http://www.bhla.cz se můžete podívat na všechny statistiky podrobně.
Za HC D. B. Školník (Tomáš Pavlásek)

Fotbalové soustředění mládeže
Ve dnech od 21. 3. do 21. 3. proběhlo soustředění mladších žáků a starší přípravky fotbalového týmu zde, u nás v Dolním Bukovsku. Soustředění se zúčastnilo celkově 25 dětí a s nimi
také čtyři členové trenérského týmu.
Na soustředění jsme se s dětmi zaměřili jak na zlepšení našich fotbalových dovedností,
tak i na upevnění týmu, což je v kolektivním sportu velice důležité a pro nás je to priorita
číslo jedna.
Také jsme během soustředění odehráli dva přípravné zápasy, oba dva s týmem Ševětína.
Mladší žáci porazili Ševětín 2:1 díky brankám Pavla Kubíka a Tomáše Kovaříka. Zato starší
přípravka naopak podlehla 2:7, kdy se jednou trefil Ondra Krupka z přímého kopu, jedna
branka byla vlastní.
Soustředění se povedlo a jsme připraveni ukázat, co umíme v jarní části sezóny. Doufám,
že nás přijdete podpořit na domácí zápasy.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Jiří Matoušek
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ROZHOVOR S…
V dnešním rozhovoru vám představíme hráčku na didgeridoo Mirku Kabourkovou. Mirka
doprovázela svojí hrou také besedu Jak se žije v Austrálii v KD v Horním Bukovsku. Pojďme
se o její hře a o nástroji didgeridoo dozvědět více.
Pojďme prvně představit, co to didgeridoo je. Jak bys vlastními slovy didgeridoo představila
někomu, kdo o něm ještě nikdy neslyšel?
Didgeridoo je dutá větev dlouhá okolo 1,5 metru s náústkem. Je vlastně jedno, z jakého
dřeva je udělané. Buď se větev přepůlí napůl a vydlabe se nebo se vyvrtává. Aborginci hrají
na eukalypty a hrají výhradně jen muži. Je to pro ně oslava pyje, mužského údu, a proto je
to výsadně mužská záležitost. Hru na didgeridoo používají na své rituály. Ženy mohou hrát
pouze na kratší yedhaki (tak tomu říkají). Klasické didgerdoo mohou jen malovat, zdobit
a tančit na jeho zvuky. Didgeridoo se řadí mezi nejstarší nástroje na světě. Není znám přesný
čas, ale jeho stáří se odhaduje na 40.000 – 50.000 let. Měla jsem tu čest se osobně zeptat
předsedy archeologické stanice v Brně a profesora, který přednáší na fakultách v Brně, Praze a Plzni, ale nevěděli.
Jak jsi se vlastně k didgeridoo dostala? Hraješ ještě na nějaký jiný hudební nástroj?
Hraji jen na didgeridoo. Je to již 16 let, co na něj hraji. První setkání bylo v Táboře, kde jsem
studovala SZeŠ (zemědělku) a z parku u nádraží se linul pro mne krásný zvuk. Šla jsem za
ním a na lavičce tam seděl klučina a měl didgeridoo. Chtěla jsem ho domů. A rodiče, protože
mne vždy ve všem podporovali, mi ho hned koupili a hned dovezli domů.
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Kolik vůbec didgeridoo stojí? Jsou různé druhy nebo je jeden základní?
To záleží z jakého materiálu je vyrobené. Na trhu je k dostání z jakékoliv tuzemské i cizokrajné dřeviny. Začněme bambusem – ten koupíte v etno shopech nebo v hudebninách do tisíce
korun. Když budete chtít eukalyptus, tak ten se pohybuje okolo 10.000 – 30.000 Kč. Dobrý
koncertní nástroj z tuzemské dřeviny se tedy pohybuje tak do těch 10.000 Kč, ale dají se
koupit dobré nástroje i levněji okolo 5 tisíc. Každý nástroj má jinou tóninu a je jinak dlouhý.
Dá se také hrát na novodurovou trubku, kterou koupíte okolo 50 Kč například v OBI. Nebo
také na papírovou trubku. Na tu začínal hrát český profesionální hráč Ondřej Smeykal, který
si později nechal vyrobit od Bořka Šípka didgeridoo z křišťálu. Já osobně mám zakoupené
teleskopické didgeridoo z duralu s rezonátorem ze smrku potažené jelenicí s mahagonovým
náustkem.
Koupím ho dnes v klasických hudebninách? Dříve to asi nebyl zrovna dostupný nástroj.
Ano dá se koupit, ale preferuji a doporučuji nakupovat nástroje přímo od výrobce z České
republiky či ze zahraniční scény. Tady v ČR už máme také kvalitní výrobce.
Hrát na didgeridoo je docela obtížné. Ono to vypadá, že se do toho jen fouká, ale když jsem
to zkoušela, tak “fouknutím” to nevydá žádný zvuk. Jak často musíš cvičit?
V sezóně hraji denně. Cvičím doma hodinu a před publikem pak hraji také kolem hodiny.
Hraje se na něj tak, že rty se nástroj rozvibruje (laicky řečeno “prdí” se do něj rty) a tón
udává jazyk, tváře, rty a hlas. Používá se tzv, cirkulační dýchání. To znamená, že člověk
hraje bez přestání a zároveň se nadechuje a vydechuje. Já osobně hraji velmi dynamicky,
ale mám spadeno i na muzikoterapii. Nebráním se ale ani projektu se strunnými nástroji nebo
elektrem.
Má hra na didgeridoo nějaká pravidla nebo je to úplně volný styl? Dá se vůbec říci, že někdo
hraje špatně? Nemyslím tím, že by se to nedalo poslouchat, ale technicky špatně.
Didgeridoo má volný styl. Buď má někdo svůj osobitý styl, techniku hraní, svoje noty nebo
jsou v ČR kluci z české didgeridoo scény, kteří pořádají workshopy a učí lidi svoje nebo převzaté techniky hraní. Pak by se dalo říci, že někdo zahraje technicky špatně.
Existují nějaké festivaly, kde se scházejí hráči na didgeridoo?
Do loňského roku se pořádal Mezinárodní festival Didgeridoo v Moravském krasu v jeskyni
Výpustek, kde jsem měla tu čest zahrát i já. Jinak ČR má svoji didgeridoo scénu, která pořádá didgeridoo setkání a hraje se různě po akcích v celé České republice.
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Dá se hraním živit nebo je to jen koníček?
Ano, dá se jím živit, pokud nemáte závazky a rodinu. Jinak je to hlavně koníček. Například,
v Praze se pořádají konkurzy na Karlův most. Tam se dá vydělat. V zahraničí je tento způsob
brán jako klasická práce, pouliční umění tzv. busking. Nebo se dá živit také pořádáním různých workshopů, učením lidí hrát na didgeridoo.
Malé děti občas chodí hrát na flétnu, aby měly lepší dýchání, je to didgeridoo podobné?
Pomáhá nějak zdraví?
Já myslím že určitě, například já osobně, od té doby co hraji na didgeridoo, jsem neměla
rýmu. Navíc díky technice hraní se posiluje kompletní vnitřní břišní svalstvo. Hudba na didgeridoo má také svůj význam v muzikoterapii.
Když bychom tě chtěli slyšet hrát, kde si tě můžeme poslechnout?
Když mi rodina dovolí, hraji různě po republice. Nejbližší místo, kde budu hrát, je pro vás na
Pašafestu ve Stádleci, který se koná 9. – 10. srpna. Další akce pak naleznete na stránkách
Českého svazu didgeridoo scény. Ukázku mojí hry naleznete také na youtube.
Děkuji moc Mirce za rozhovor a čas, který se mnou strávila.
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KALENDÁŘ AKCÍ
Datum akce

Název akce
Slavnostní otevření nové hasičské
zbrojnice- den otevřených dveří
12. ročník Memoriálu Fr. Trendy

Místo konání
Pelejovice, prostor před hasičskou
zbrojnicí
Radonice
Sportovní areál D. Bukovsko

15. 6. 2019

110 let výročí založení TJ DB
Návštěva mladé dámy –
Divadlo Marediv
Duhový den – 3. ročník

20. 6. 2019

školní akademie

22 – 23. 6. 2019

Pelejovická pouť

kult.dům
Pelejovice, prostor před
hasičskou zbrojnicí

4. 5. 2019
25. 5. 2019
25. 5. 2019
14. 6. 2019

KD Dolní Bukovsko
Sedlíkovice

6. 7. 2019

Divadlo „Já to jsem“
pohádka pro děti
EPIFEST

Sportovní areál D. Bukovsko

12. – 14. 7. 2019

Pouť na Horním Bukovsku

náves a hřiště Horní Bukovsko

19. 7.

Kino na kolečkách

Sportovní areál D. Bukovsko

červenec

Sportovní areál D. Bukovsko

červenec

8. ročník Memoriálu Martina Macha
Pouť a oslava 125 výročí založení
SDH
Střelby

16. 8.

Kino na kolečkách

Sportovní areál D. Bukovsko

3. 8. 2019

Bukovské hudební léto

Sportovní areál D. Bukovsko

24. 8. 2019

náves na Horním Bukovsku a KD

31. 8. 2019

Moped Cup
Téměř divadelní společnost –
2 pohádky pro děti
Bukovské setkání

6. – 8. 9.

Bukovská pouť

23. 6. 2019

27. 7. 2019

25. 8. 2019

TNSS Hvozdno

Radonice
Bzí

TNSS Hvozdno
Sportovní areál D. Bukovsko
náměstí v DB a prostor kolem
kostela

26. 10. 2019

Dny otevřených ateliérů 2019 –
výstava a DJ koncert
Hubertova Jízda

kolem Horního Bukovska, večer v KD

listopad

rozsvěcení stromu a koledy

před kostelem v DB

prosinec

Mikulášský rej

před kostelem v DB

21. 12. 2019

Vánoční pinčes

hospoda Radonice

12. 10. 2019
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TNSS Hvozdno

PROGRAM KINA
Začátky představení jsou v 18:00 hodin; https://www.dolnibukovsko.cz/program-kina
3. 5. 2019
od 18:00

KUNG FU PANDA 3
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí
nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky urostlý panda Po.

17. 5. 2019
od 18:00

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
Klára hledá klíč ke ztracené skřínce, který je ztracen ve fantastickém paralelním
světě, ve kterém se Klára setká s vojákem a louskáčkem Filipem a armádou
myší.

31. 5. 2019
od 18:00

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
Druid Panoramix s pomocí Asterixe a Obelixe hledají vhodného talentovaného
následovníka, kterému by předali tajemství kouzelného lektvaru.

7. 6. 2019
od 18:00

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Ve filmu Raubíř Ralf a internet se vydáváme do rozsáhlých, nezmapovaných
a vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny.

28. 6. 2019
od 18:00

LEDOVÁ SEZÓNA: Medvědi jsou zpět
Lední medvěd Norm se snaží získat respekt, ale bohužel kam šlápne, tam se
vyskytne průšvih.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
BUKOBAR team pořádá 11. května
týmovou vědomostní soutěž Bukovský kvíz

Bukobar, nám Jiráskovo 54 (bývalá pekárna), Dolní Bukovsko
přihlášení týmu a info na tel. 724 387 257
Pozvánka na divadelní komedii Zdeňka Podskalského

Návštěva mladé dámy

účinkuje Marešova divadelní společnost
pátek 14. června KD Dolní Bukovsko
25
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Spolek žen Dolní Bukovsko pořádá

6. 10. 2019 zájezd na operetu
Polská krev v Hudebním divadle Karlín

Cena vstupenky 290,– Kč + doprava
Zájemci se mohou neprodleně hlásit Marii Kapinusové na tel. 606 128 592
nebo na email maruskaji@seznam.cz.
27

Obecní knihovna Dolní Bukovsko
zve srdečně všechny občany dne 3. června 2019
na den otevřených dveří v renovovaných prostorách.
Otevřeno od 12:00 -18:00
Průkaz čtenáře není k návštěvě podmínkou.
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OBČANSKÁ KOMISE
JUBILEA
V měsíci květnu 2019 oslaví významná životní jubilea:
Jan Míchal, D. Bukovsko

60 let

Libuše Šímová, D. Bukovsko

60 let

Jaroslav Tůma, D. Bukovsko

65 let

Vojtěch Ujka, Sedlíkovice

65 let

Bohuslav Chyna, D. Bukovsko

65 let

Irena Malá, D. Bukovsko

70 let

Anna Tůmová, D. Bukovsko

70 let

Jaroslava Ranglová, D. Bukovsko

75 let

Anna Sedláková, D. Bukovsko

75 let

V měsíci červnu 2019 oslaví významná životní jubilea:
Anna Míková, D. Bukovsko

60 let

Pavel Kohout, D. Bukovsko

60 let

Pavel, Chlaň, D. Bukovsko

65 let

Jiřina Karbanová, D. Bukovsko

65 let

Emilie Hulalová, D. Bukovsko

65 let

Marie Dvořáková, Pelejovice

70 let

Paula Vítková, D. Bukovsko

70 let

Štěpán Vyhlídka, H. Bukovsko

70 let

Květoslava Vokurková, D. Bukovsko

80 let

ÚMRTÍ
Anna Plačková, Bzí

92 let

Libuše Vítová, Dolní Bukovsko

45 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

NAROZENÍ
Magdaléna Zimmel, H. Bukovsko
Narozené holčičce přejeme šťastný život.
30

Bílý kruh bezpečí pomáhá v Jihočeském kraji již 9 let
Jihočeská pobočka Bílého kruhu bezpečí byla založena v roce 2010. Cílem organizace bylo již od
samého začátku podpořit oběti kriminality ve zvládání nelehké situace způsobené trestnou činností
a jejich provázení v rámci trestního řízení. Pomoc organizace se vztahuje nejen na oběti, ale také
na pozůstalé po obětech a svědky, kteří mohou být stejně tak silně traumatizováni.
Za deset let se mnohé změnilo – v Bílém kruhu bezpečí i v zákonech. Pomoc obětem se profesionalizovala. Kromě dobrovolníků z řad psychologů, sociálních pracovníků, advokátů, soudců,
státních zástupců a studentů coby asistentů, je zvlášť zranitelným obětem k dispozici případová
manažerka Bc. Gabriela Papežová. Ta dlouhodoběji poskytuje psychosociální podporu a seznamuje klienta s jeho právy v rámci trestního řízení, jakožto například s nárokem na peněžitou pomoc státu a čerpání finanční pomoci z různých fondů, podporuje a edukuje oběti neoznámených
trestných činů.
Dnešní podoba pomoci obětem v Jihočeském kraji funguje ambulantně, tzn. poradna pro oběti,
svědky a pozůstalé po obětech každé úterý (bez objednání) a čtvrtek (pouze pro objednané) od
17 do 19 hodin. Od pondělí do pátku je k dispozici případová manažerka na telefonu 734 479 644,
která poskytuje individuální konzultace a krizovou pomoc. Celorepublikově je provozována NONSTOP bezplatná linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na čísle 116 006. Další službou
je krátkodobá bezplatná psychoterapie pro zvlášť zranitelné oběti. V neposlední řadě se jihočeská
pobočka věnuje prevenci kriminality formou odborných přednášek a seminářů pro laickou i odbornou veřejnost.
Zodpovědné osoby:
Jednatelka – doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Případová manažerka – Bc. Gabriela Papežová
Více na www.bkb.cz

Bc. Gabriela Papežová
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