SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
po roce se nám opět blíží prázdniny. Mnozí se těší velmi, někteří si naopak přejí, aby
bylo již po prázdninách. Prázdniny podobně jako Vánoce by měly přinést trochu zvolnění do našich, jinak hektických, životů. Lze očekávat teplé počasí, proto buďme opatrní
a dávejme na sebe pozor.
Recyklace odpadu je téma, o kterém se často diskutuje. Po dlouhé diskusi jsme se
rozhodli přistoupit na území Dolního Bukovska k odebrání kontejnerů na tříděný papír.
Papír se bude nosit na sběrný dvůr, neboť papír, který je vybrán na sběrném dvoře, prodáváme do sběrných surovin, odkud za něj dostáváme peníze, které pak putují do školy.
Naopak, za vyprazdňování kontejnerů na papír, platíme. Sběrný dvůr je otevřen každou
středu od 13:00 do 19:00 a v sobotu od 9:00 do 11:00. Další možnost je vybavit sběrem
dítě navštěvující místní ZŠ a pomůžete školákovi vyhrát soutěž ve sběru. Uvidíme, jak
se nám toto osvědčí.
V souvislosti s tříděním odpadu dodávám, že některá místa, kde máme umístěné kontejnery, nejsou právě malebná. Budeme moc rádi za vaše nápady, jak udělat prostředí
kolem popelnic na tříděný odpad hezčí.
Dále pak apeluji na občany, aby zajistili průjezdné komunikace (zejména Na Padělkách, ale i v jiných lokalitách). Nelze složit na komunikaci např. stavební materiál a znemožnit tak využití komunikace v plném rozsahu ostatním. Pokud plánujete stavbu či
rekonstrukci a s tím související nákup stavebního materiálu, který nelze složit jinam,
přijďte se, prosím, domluvit na úřad městyse se mnou nebo s panem Petrem Malechou.
V létě je ideální čas připravit se na chladnější dny, a proto připomínám, že v našem
lese je možné samovýrobou si dřevo na zimu připravit.
A naše plány pro následující období? Zadali jsme zpracování projektu na náš „Zdravotnický dům“ tak, aby jakmile nájemník objekt opustí, mohly začít bourací a následně
stavební práce. Dále se zpracovává projekt na výstavbu chodníků a autobusových zastávek v ulici U Cihelny a konečně se chceme i zabývat rekonstrukcí kanalizace a chodníků
v ulici J. Koláře. Tato stavební akce bude finančně velmi náročná a pokud ulici J. Koláře
vyspravíme, může na ní navázat rekonstrukce silnice ve směru na Horní, kterou provede
Správa a údržba silnic na její náklady.
Závěrem vás chci informovat, že jsme pořídili aplikaci pro chytré telefony „Česká
obec“, která je ke stažení zdarma a jejímž prostřednictvím nejenže vás budeme informovat o všem, co se chystá, ale obsahuje i modul „hlášení závad“ a jakmile občan
zaznamená závadu, stačí ji buď v aplikaci popsat nebo vyfotit a odeslat nám prostřednictvím aplikace, a to v kteroukoli denní dobu.
Přes léto se bude konat několik kulturních a společenských akcí, prázdniny zahájíme
6. 7. rockovým charitativním festivalem EPIFEST a nezapomeňte přijít do Kina na koleč1

kách, které bude dne 19. 7. promítat film Ženy v běhu a dne 16. 8. film Teroristka, a to
ve sportovním areálu v DB.
Přeji všem občanům příjemně strávené léto, jezděte opatrně a šťastný návrat z vašich cest a dovolených.
Krásné léto vám přeje vaše starostka.

O ČEM JEDNALA OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Dne 16. 4. 2019 – 5. zasedání zastupitelstva městyse. Přítomno 13 členů ZM.
Omluveni: František Mazanec, Ing. Jan Svoboda. Hosté: dle prezenční listiny.
Dotazy k činnosti rady:

•

Mgr. Šubrtová má dotaz k nástavbě budovy ZŠ – starostka požádala p. Malechu
o vysvětlení situace. Pan Malecha uvedl, že jsou v jednání tři varianty řešení:
1. varianta – zděná – byla by zřejmě nejdražší variantou řešení, kdy by bylo potřeba
zhotovit nový projekt a provést vyztužení stávajícího zdiva.
2. varianta – změna materiálu – použití cihel Heluz statik nedoporučil a řešení by
bylo možné s použitím materiálu Ytong, ale bylo by potřeba též vyztužení stávajícího zdiva.
3. varianta – umožňuje použití stávajícího projektu pouze s malými změnami.

Změnou projektu se realizace stavby oddálí nejméně o rok. Zastupitel Tůma uvedl, že
RM se přiklání k možnosti nechat zhotovit novou studii a postupovat komplexně. Pokud
se stavba oddálí je ovšem potřeba urgentně řešit opravu střechy, neboť do budovy zatéká.

•

P. Janečková má dotaz k záměru zhotovení chodníků v ul. Jana Koláře – chodníky
budou zhotoveny v celkové délce ulice po levé straně ve směru na Horní Bukovsko.
Na chodníky je možné dostat dotaci. Plánovaná kanalizace a vodovod bude v budoucnu zhotovena s co nejmenšími zásahy do nově zhotovených chodníků.

•

Ing. Němec má dotaz na realizaci vjezdů v Horním Bukovsku – byla podepsána
smlouva se zhotovitelem a akce se realizuje.

•

Ing. Bořuta má dotaz k problému zajištění autobusů s bezpečnostními pásy pro
školní výlety – Mgr. Šubrtová uvedla, že problém byl vyřešen a pro cestování žáků
budou zajišťovány autobusy, které jsou bezpečnostními pásy vybavené.
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Schválení Závěrečného účtu městyse a Účetní závěrky za rok 2018
a) Návrh Závěrečného účtu Městyse Dolní Bukovsko za rok 2018 byl zpracován v rozsahu dle ustanovení zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samosprávných územních celků v platném znění, spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018. Při přezkoumání hospodaření za rok
2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet je zhodnocením hospodaření
za rok 2018. ZM schvaluje Závěrečný účet za rok 2018 bez výhrad. Hlasování: 13/0/0.
b) Zastupitelům byla předložena Účetní závěrka za rok 2018 sestavená dle § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dle vyhlášky č. 220/2013. Účetní
závěrku tvoří výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha sestavená k 31.12. 2018
a další přílohy. Hospodaření za rok 2018 skončilo přebytkem ve výši 8 511 864,85 Kč.
Hlasování: 13/0/0.
c) zastupitelé byli seznámeni s návrhem Rozpočtového opatření č. 4 – navýšení ve
výdajové části na výměnu oken Kulturního domu Sedlíkovice ve výši 250 tis. Kč, na
úhradu úroku z posečkané částky úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši
402 tis. Kč a na elektrickou energii na radnici ve výši 50 tis. Kč. V rozpočtovém opatření
jsou zahrnuty převody mezi rozpočtovými účty městyse. Zastupitelstvo Městyse Dolní
Bukovsko schvaluje Rozpočtové opatření č. 4. Hlasování: 12/0/1 (Zdeněk Tůma).
V souvislosti s rozpočtovým opatřením pí starostka informovala o výměru úroku z posečkané částky, který městysu vyměřil finanční úřad ve výši 2 072 816 Kč jako úrok z posečkané částky z odvodu za porušení rozpočtové kázně související s čerpáním dotace
na výstavbu podporovaných bytů. Pí starostka zpracovala odvolání k vyměřené výši
úroku a na základě toho nám bylo z vyměřené částky prominuto celkem 1 671 127 Kč.
K úhradě tedy zbývá 401 689 Kč. Tato částka je konečná. Starostka uložila finančnímu
výboru provést rozbor, zhodnocení a uzavření celého procesu.
Schválení předsedy a dalšího člena Finančního výboru a členů OV Sedlíkovice
a OV Hvozdno.
František Mazanec rezignoval na funkci předsedy Finančního výboru z důvodu pracovní zaneprázdněnosti. Je tedy potřeba provést volbu nového předsedy a doplnění jednoho člena FV.
Předsedou FV byl navržen zastupitel Ing. Jan Němec a jako člen FV byl navržen pan Jiří Brčák. Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje do funkce předsedy Finančního výboru
Ing. Jana Němce a člena FV Jiřího Brčáka. Hlasování: 12/0/1 (Ing. Jan Němec).
Zastupitelstvu městyse byli pro schválení navrženi tito členové OV Sedlíkovice: Jaroslav
Hajný, Marie Ujková, Jana Valešová, František Váňa a Tomáš Filípek. Zastupitelstvo Městyse
Dolní Bukovsko schvaluje složení OV Sedlíkovice. Hlasování: 13/0/0.
Zastupitelstvu městyse byli pro schválení navrženi tito členové OV Hvozdno: PhDr. Monika
Zárybnická, Mgr. Hana Davidová, Jiří Zasadil, Eva Chlaňová a Hana Davidová. Zastupitelstvo
Městyse Dolní Bukovsko schvaluje složení OV Hvozdno. Hlasování: 13/0/0.
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Schválení varianty obchvatu Dolního Bukovska
11. 4. 2019 bylo do Kulturního domu v Dolním Bukovsku svoláno veřejné projednání
variant obchvatu Dolního Bukovska. Pro zapracování do ZÚR je potřeba schválit jižní
oddálenou variantu obchvatu, která je v současné době jediná akceptovatelná varianta.
Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje na základě materiálu „Prověření variant řešení vedení silnice II/147 pro výběr varianty pro aktualizaci ZUR Jihočeského
kraje“ jižní oddálenou variantu obchvatu DB. Usnesení bude zasláno Krajskému úřadu
Jihočeského kraje. Hlasování: 13/0/0.
Bezpečnostní situace na území Městyse Dolní Bukovsko – zpráva
Policie ČR předložila vedení městyse na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci, která je shrnutím spáchaných přestupků na území městyse za období od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018. Ze strany orgánu Policie ČR je nadále kladen důraz na hlídkovou a preventivní činnost i v době konání kulturních a společenských akcí. V neposlední řadě je
též věnována pozornost formou kontrol na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. Stav veřejného pořádku je uspokojující.
Informace o stavu obecního majetku:
a) p. Malecha informoval o stavu zametacího stroje Holder – v současné době je
v provozu, probíhá úklid komunikací a veřejných prostranství. Znepokojující je vysoká cena náhradních dílů při případných opravách stroje – budou hledány náhradní
levnější varianty oprav.
b) tělocvična ZŠ – po Velikonocích budou namontována okna a zajištěno závazné stanovisko bezpečnostně požární situace – kolaudace by měla proběhnout
26. 4. 2019.
c) kompostéry – městysi byla přiznána dotace na jejich pořízení, do VŘ se nepřihlásil
žádný dodavatel z důvodu přísné technické specifikace dodávky. Bylo vyhlášeno nové VŘ,
otevírání obálek proběhne 29. 4. a lhůta pro dodání by měla být asi 2 měsíce.
Majetkové záležitosti – prodej, směna obecního majetku
a) Občan z Drahotěšic si opětovně požádal o odkoupení pozemku č. 261/1 v kú Popovice. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhají v kú Popovice komplexní
pozemkové úpravy, nebude městys prozatím řešit prodeje pozemků. Občan dotčený
pozemek užívá a bude mu navrženo řešení pronájmem pozemku.
P. Tůma má připomínku, že by se urgentně měly řešit pronájmy obecních pozemků,
které mají občané oploceny a tyto užívají bez řádné nájemní smlouvy.
b) Zastupitelé byli seznámeni s Dodatkem č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, kterým je řešeno bezplatné předání majetku do užívání – jedná se o mobilní
telefon a šatní skříňky.
Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ
a MŠ Dolní Bukovsko. Hlasování: 13/0/0.
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Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů
Paní starostka informovala o jednání s občany ulice V Hliníku k řešení dopravní
situace. Řešení bylo navrženo tak, že ulice bude jednosměrná s parkováním po
jedné straně.
• Paní Janečková má dotaz k umístění zrcadel na problémových místech – na doporučení dopravních expertů není osazení u bytovky u hřbitova vhodné, neboť spolehnutí se na zrcadlo snižuje ostražitost řidičů.
• V ulici Týnská bude řešen přechod pro chodce pro zajištění bezpečnosti chodců
(hlavně školních žáků), kteří chodí z Padělek do centra obce.
• Přechod pro chodce u prodejny zmrzliny bude provizorně zabezpečen mobilním
oplocením.
• JUDr. Bartošová má připomínku k parkování autobusu na parkovišti u kostela –
k řešení bude navrženo parkování na parkovišti u hřiště. Dalším problémem je parkování kamionů na území městyse – budou osloveny firmy, kterým kamiony patří,
k zajištění vhodného parkování.
• Pan Tůma informoval, že po jednáních s dopravními experty není zhotovení parkoviště u hřbitova možné tak, jak bylo původně plánováno a bude hledáno nové
řešení parkování.
• Paní Kapinusová informovala o záměru uspořádat Spolkem žen zájezd do divadla
do Prahy – p. starostka uvedla, že městys zakoupil slevové brožury na vstupenky do pražských divadel a v součinnosti se Spolkem žen bude zájezd uspořádán
v podzimních měsících.
• Paní Janečková měla dotaz na obsazení zájezdu do Kallnachu – p. starostka uvedla, že jsou ještě volná místa.
Další dotazy a připomínky nebyly.

•

Závěr
Starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast a ukončila jednání.
Dne 14. 5. 2019 – 6. zasedání zastupitelstva městyse. Přítomno 13 členů ZM.
Omluveni: František Mazanec, JUDr. Eva Bartošová. Hosté: dle prezenční listiny.
Kontrola plnění usnesení z 5. zasedání ZM Dolní Bukovsko
Starostka provedla kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání ZM, ze kterého vyplynul
úkol zaslat Krajskému úřadu Jihočeského kraje schválení jižní varianty obchvatu Dolního Bukovska pro zapracování do ZÚR Jihočeského kraje – bylo zasláno. Informovala o tom, že KÚ
na toto reagoval tak, že do ZÚR bude zapracována varianta obchvatu dle jejich rozhodnutí.
Dále starostka informovala o stavu finančních prostředků na účtech městyse – k dnešnímu dni
je zůstatek účtů 15 530 742,19 Kč, z toho na běžném účtu 10 834 369,78 Kč, na účtu Sociál5

ního fondu 257 506,99 Kč, na účtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku 3 466 038,81
Kč a na účtu ČS na splácení úvěru 972 826,61 Kč.
Dotazy a informace k činnosti rady městyse.

•

Pan Brčák má dotaz k jednáním o zřízení jednosměrky v ulici V Hliníku – p. Malecha uvedl, že k vydání rozhodnutí musí být doplněna vyjádření dopravního inženýra. Toto vyjádření zatím nemáme a problémem jsou rozhledové podmínky při
výjezdu na Pelejovickou ulici. Pavel Kohout měl dotaz, z jakého důvodu se z této
ulice bude zřizovat jednosměrka – pí starostka uvedla, že z podnětu obyvatel ulice
V Hliníku vzešla jednání o zřízení jednosměrky (pro zajištění bezpečného provozu
v ulici) a všichni zúčastnění byli tomuto řešení nakloněni a souhlasili.
Další dotazy k činnosti RM nebyly.

Schválení doporučeného dodavatele akce „Domácí kompostéry – Dolní Bukovsko“ a pověření k podpisu
V souvislosti s úspěšností při podání žádosti o dotaci na domácí kompostéry bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy. Cenově výhodnější nabídku podala firma AGROZET České Budějovice a.s., IČO 281 13 128
a to 629 200 Kč bez DPH. Do 30. 6. bude dodáno 220 ks kompostérů o objemu 800
a 1 000 l v poměru 1:1. Ihned po dodání budou přidělovány zájemcům.
Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje na doporučení výběrové komise jako
dodavatele akce „Domácí kompostéry – Dolní Bukovsko“ firmu AGROZET České Budějovice, a.s., IČO 281 13 128 za cenu 629 200 Kč bez DPH s termínem dodání do 30.6.
a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Hlasování: 13/0/0.
Projednání Závěrečného účtu a Zprávy dozorčí rady SMO Bukovská voda za rok
2018.
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí Závěrečný účet a Zprávu z dozorčí rady Sdružení měst a obcí Bukovská voda.
Pan Tůma informoval o jednání valné hromady SMO BV – zajímavou informací je, že
SMO BV umožňuje členským obcím požádat si o bezúročnou půjčku na financování akcí
souvisejících s vodovodem a kanalizací.
Dále informoval o plánovaných oslavách 25. výročí založení SMO, které proběhnou souběžně s konáním Bukovské pouti.
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Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko bere na vědomí Závěrečný účet a Zprávu dozorčí rady Sdružení měst a obcí Bukovská voda za rok 2018.
Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik a Smlouvy o náhradě za zrušenou část vodního díla
Paní starostka seznámila zastupitele se Smlouvou o bezúplatném převodu majetku státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik a Smlouvou o náhradě za zrušenou část vodního díla. Jedná se o koryto vodního toku s názvem Bukovský potok
a poz. p.č. 2781/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 885 m2 oddělený GP
z pozemku p.č.2781/3 v kú Dolní Bukovko. Pozemek je předmětem bezúplatného převodu a za vodní dílo Bukovský potok požaduje převádějící Povodí Vltavy, státní podnik
finanční náhradu ve výši 8 729 Kč, vč. DPH, jako náhradu za administraci a 110 195 Kč
jako náhradu za převáděné vodní dílo. Po převodu pozemku bude jeho užívání změněno na místní komunikaci.
Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik a Smlouvu o náhradě za zrušenou
část vodního díla. Jedná se o bezúplatný převod poz. p.č. 2781/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 885 m2 oddělený GP z pozemku p.č. 2781/3 v kú Dolní Bukovko
a převod vodního díla Bukovský potok za cenu 110 195 Kč a náhradu za administraci ve
výši 8 729 Kč. Hlasování: 13/0/0.
Rozpočtová opatření
Městysi bylo zasláno oznámení o poskytnutí dotací neinvestičního charakteru:
a) Dotace v rámci dotačního programu Kulturní dědictví na zajištění projektu Boží muka
Hvozdno na staré cestě do Bzí ve výši 45 000 Kč. Minimální částka k vyúčtování je
123 558,48 Kč – spoluúčast městyse je tudíž min. 78 558,48 Kč.
Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje příjem dotace na projekt Boží muka
Hvozdno na staré cestě do Bzí ve výši 45 000 Kč a s tím související rozpočtové opatření.
Hlasování: 12/0/1 (Zdeněk Tůma).
b) Dotace v rámci dotačního programu Kulturní dědictví na zajištění projektu Památník obětem 1. světové války, náves v obci Hvozdno ve výši 90 tis. Kč. Minimální
částka k vyúčtování je 268 096,51 Kč – spoluúčast městyse je v tomto případě min.
178 096,51 Kč. Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje příjem dotace na
projekt Památník obětem 1. světové války, náves v obci Hvozdno ve výši 90 tis. Kč
a s tím související rozpočtové opatření. Hlasování: 12/0/2 (Zdeněk Tůma, Božena
Janečková).
c) Dotace v rámci programu Podpora kultury na zajištění projektu Divadlo všem generacím ve výši 40 tis. Kč. Spolufinancování projektu činí 17 143 Kč. Zastupitelstvo
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Městyse Dolní Bukovsko schvaluje příjem dotace na projekt Divadlo všem generacím ve
výši 40 tis. Kč a s tím související rozpočtové opatření. Hlasování: 12/1 (Jan Kohout)/0.
d) Na zajištění financování voleb do Evropského parlamentu byla městysi poskytnuta
dotace ve výši 203 tis. Kč.
Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje příjem dotace na zajištění financování
voleb do Evropského parlamentu ve výši 203 tis. Kč a s tím související rozpočtové opatření. Hlasování: 13/0/0.
e) Z důvodu nevyčerpání dotace projektu šablony ZŠ a MŠ je předmětem finančního
vypořádání vratka nevyčerpané části dotace ve výši 105 tis. Kč.
Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočtové opatření na finanční vypořádání dotace ZŠ a MŠ ve výši 105 tis. Kč. Hlasování: 13/0/0.
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse:

•

Pí starostka informovala o volbách osadního výboru v Radonicích. Z osmi kandidátů byl zvolen pětičlenný osadní výbor ve složení – Josef Jindra, Jan Trs ml., Jitka
Lišková, Václava Kovářová a Marie Kapinusová.

Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje osadní výbor Radonice ve složení
Josef Jindra, Jan Trs ml., Jitka Lišková, Václava Kovářová a Marie Kapinusová. Hlasování: 13/0/0.

•

Vzhledem k tomu, že o prázdninách bude MŠ na měsíc uzavřena bylo rodičům
nabídnuto zajištění hlídání dětí, které MŠ navštěvují. Z provedeného průzkumu
vyplynulo, že by hlídání bylo zajištěno v termínu 5. – 9. 8., neboť o ostatní nabízené
termíny není zájem.

•

Zastupitelé diskutovali o záměru přístavby ZŠ – na přístavbu, která je spojena s opravou střechy budovy, je zhotovena projektová dokumentace a vydáno
stavební povolení. Jedná se řešení nástavby dřevostavbou. Pokud by bylo toto
změněno na jiné řešení, bylo by nutné nechat zpracovat nový projekt a žádat
o nové stavební povolení. Tímto řešením by se značně zvýšila finanční náročnost
provedení a prodloužení realizace. Problém vyvstává také s vlastníky sousedních
nemovitostí, kteří by při změně projektu mohli mít k tomuto výhrady. Byl vznesen
i dotaz, zda je přístavba nezbytně nutná. Paní ředitelka ZŠ Mgr. Šubrtová zdůvodnila potřebu přístavby tím, že je ve škole potřeba zřídit speciální učebny pro
výuku např. chemie a hudební výchovy, zejména pak rozšíření prostoru pro vyučování a související oprava střechy, do které zatéká. Pokud by bylo přistoupeno
k variantě změny projektu a provedení, je potřeba opravit střechu v co nejkratším
možném termínu.

•

P. starostka informovala, že nový územní plán by měl být připraven k projednávání nejpozději do 15. června 2019.
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•

P. Jaromír Klika informoval o plánovaném programu Bukovské pouti, která proběhne v prvním zářijovém víkendu společně s oslavami 25. výročí založení SMO
Bukovská voda.

•

P. Malecha upozornil na to, že skládka klestí u ČOV se stala divokou skládkou, kam
občané vyváží i odpad, který tam nepatří. Je potřeba o tomto občany informovat
a vydat zákaz skládky.

•

Pí Janečková má dotaz k letošním akcím pořádaným v rámci Oranžového roku – pí
starostka uvedla, že Nadace ČEZ vybrala pro letošní rok pět akcí – Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v Pelejovicích, 12. ročník Memoriálu Františka Trendy v Radonicích, 3. ročník Duhového dne v Sedlíkovicích, festival Epifest v Dolním
Bukovsku a Moped Cup v Horním Bukovsku. Tyto akce budou financovány z prostředků za reklamu ČEZ, pokud tyto nebudou vyčerpány na vybrané akce, budou
finanční prostředky použity na spolufinancování dalších kulturních a společenských
akcí pořádaných Městysem Dolní Bukovsko.
Další dotazy a připomínky nebyly.

Závěr
Starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast a ukončila jednání.
Dne 11. 4. 2019 – 9. jednání rady městyse
Starostka informovala o průběhu zadávacího řízení – Domácí kompostéry – Dolní Bukovsko. Řízení bude zrušeno, neboť jsme ve lhůtě pro podání nabídek neobdrželi žádnou nabídku. Byly osloveny některé subjekty, které byly osloveny v rámci poptávky,
aby specifikovaly důvody, proč neposlaly nabídku. Odpověděli, že námi požadovaná
síla stěny plastu 6 mm je moc silná, že kompostéry, které prodávají nemají sílu plastu
6 mm po celém obvodu. Některé společnosti nemají v nabídce kompostéry o objemu
800 litrů. Bude tedy vyhlášeno nové výběrové řízení se stejným obsazením hodnotící
komise. Komise se sejde dne 29. 4. v 9 hodin v budově Úřadu městyse D. B. Zajištěním
výběrového řízení bude opět pověřena společnost MINOS s.r.o. Za nové zadávací řízení
nebudeme nic hradit.
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup domácích kompostérů a za členy
hodnotící komise členy: Petr Malecha, Jiří Brčák, Božena Janečková a náhradníci Jaromír Klika, Tomáš Pavlásek, Zdeněk Tůma. Zajištěním výběrového řízení pověřuje RM
společnost MINOS s.r.o. IČ 05039584, se sídlem U Výstaviště 1485, Č. B. Hlasování:
5/0/0.
Dne 15. 4. 2019 – 10. jednání rady městyse
Stav finančních prostředků k 15. 4. 2019 je 14 154 711,– Kč.
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Starostka informovala o prominutí posečkané částky, celková částka k úhradě po prominutí činí 401 689 Kč z původně vyměřených 2 072 816 Kč.
Se žádostí o pronájem KD v Sedlíkovicích za účelem rodinné oslavy se na RM obrátila
občanka ze Sedlíkovic. Obvyklá částka za pronájem KD v Sedlíkovicích činí 1 000 Kč.
RM schvaluje pronájem KD v Sedlíkovicích dne 21. 9. 2019 za částku 1 000 Kč. Hlasování: 5/0/0.
RM projednala a schválila vystavení záměru na pronájem části pozemku p. č. 2740/14
v k.ú. Dolní Bukovsko (20 m2) vpravo od schodiště na základě žádosti podanou provozovatelem obecního hostince, panem Petrem Hubeným, IČ 41742851 provoz (květen-září). Mapka tvoří součást zápisu. RM schvaluje vystavit záměr na pronájem části pozemku p. č. 2740/14 v k. ú. Dolní Bukovsko (20 m2) vpravo od schodiště před vchodem
do KD. Hlasování: 5/0/0.
S žádostí o pacht rybníka Prdiválek na parcele parc. č. 2380 v kú Radonice u Drahotěšic
se na úřad městyse obrátil občan z Radonic s tím, že by o rybník i přilehlý pozemek rád
pečoval. Vysázel na hráz duby a do rybníka by chtěl nasadit ryby nikoli ve velkém počtu.
Záměr pachtu bude tedy zveřejněn. Hlasování: 5/0/0.
Dne 15. 5. se na úřad městyse dostavila občanka s prosbou o pomoc vyřízení situace
s občanem, který obhospodařuje rybníky na pozemcích městyse. RM rozhodla pozvat
občana na zasedání RM s cílem věc vyřešit.
Čištění koupaliště bude provedeno 12. 5. Čištění provede SDH Dolní Bukovsko za pomoci ostatních SDH. SDH D. B. bude poskytnut příspěvek na občerstvení pro tuto akci
ve výši 4 000 Kč. Hlasování: 5/0/0.
Diskuse s obyvateli ulice V Hliníku – z ulice bude jednosměrka ve směru od bývalé
Spořitelny. Parkovat se bude po jedné straně. Vjezd do ulice označíme max povolenou
rychlostí 30 km/h.
Jako závěr z veřejného projednání o obchvatu DB jednoznačně vyplynula jako nejvhodnější varianta jižní oddálená, která bude předložena ke schválení na 5. jednání ZM.
P. Malecha s T. Pavláskem informovali o závěrech ze schůzky s architektem Ing. Pilařem
kvůli projektu nástavby ZŠ. V současném projektu je stavba uvedena jako dřevostavba
a její realizace jako cihlová stavba není z technických důvodů možná. Bylo by nutné
zpevnit konstrukci, což je nepřiměřeně drahé (vyztužení železem). Pokud bychom měli
stavět z cihel, musíme zaplatit nový projekt a technické řešení. Současná dřevostavba
není hospodárná i z toho důvodu, že nevyužívá hospodárně celý možný prostor.
P. Malecha navrhuje zakoupit a instalovat lavičky na malé hřiště. Poptáme je u J. Musela
nebo MEVA s. r. o. a vybereme hospodárnější variantu. RM schvaluje pořízení 5 ks laviček a jednoho setu na hřiště. Hlasování: 5/0/0.
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T. Pavlásek informoval o termínech konání akcí v Sedlíkovicích s tím, aby byly zkoordinovány s výměnou oken. 17. 5. soukromá akce, 15. 6. – duhový běh, 30. 7. letní akce.
Ideální termín na výměnu oken je tedy mezi 17. 5. a 15. 6.
Popelnice na tříděný odpad v Sedlíkovicích navrhují Sedlíkovičtí přemístit za pomník
padlých na instalované panely. Bude provedeno místní šetření za přítomnosti místních
za účelem výběru nejvhodnějšího prostoru.
Dne 6. 5. 2019 – 11. jednání rady městyse
RM provedla kontrolu došlých faktur a platby provedené přes pokladnu.
Stav finančních prostředků k 6. 5. 2019 je 14 456 966,– Kč.
Se žádostí o pronájem KD v Sedlíkovicích za účelem rodinné oslavy se na RM obrátil občan z Dolního Bukovska. Obvyklá částka za pronájem KD v Sedlíkovicích činí 1 000 Kč.
RM schvaluje pronájem KD v Sedlíkovicích dne 27. 7. 2019 za částku 1 000 Kč. Hlasování: 5/0/0.
RM projednala a schválila provozovatele hospody v Radonicích. Se svým záměrem se
přihlásila paní Tereza Homolková, trvale bytem Otín 94, nyní Radonice 20 s tím, že chce
v objektu provozovat hospodu s garantovanou otvírací dobou pátky a soboty vždy od 18
do 24 hodin, v sezoně častěji. Pro začátek navrhuje nájemné ve výši 100 Kč měsíčně.
RM schvaluje uzavřít smlouvu, jejímž předmětem bude pronájem hospody v Radonicích,
s provozovatelkou paní Terezou Homolkovou, trvale bytem Otín 94, Jindřichův Hradec
377 01. Smlouva bude uzavřena na 1 rok a nájemné bude stanoveno ve výši 100 Kč/
měs. Hlasování: 5/0/0.
Výměna oken v KD v Sedlíkovicích. RM porovnala cenové nabídky firem:
Pořadové
číslo

Firma

Cena bez DPH

Pořadí

1

OTHERM CB s.r.o. IČ: 26068982
Se sídlem Lidická 2118; 370 07 Č. B.

271 700,-

4.

2

OknoTrend s.r.o. IČ: 63906546
Se sídlem: M. Švabinského 10/961, 37008 Č. B.

262 990,46,-

2.

3

T.O.D.O.K. s.r.o. IČ: 48201936
Se sídlem: Klenovice 154, Soběslav

260 825,-

1.

4

MITRA okna s.r.o. IČ: 06235069
Se sídlem: Vojnova 281, Týn nad Vlt.

264 610,-

3.
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RM schvaluje zhotovitelem akce „Výměna oken v KD v Sedlíkovicích“. firmu T.O.D.O.K.
s.r.o., se sídlem Klenovice 154, IČ: 48201936 za cenu 260 825,– Kč bez DPH. Hlasování: 5/0/0.
RM řešila parkovací místo pro autobusy a kamiony na území městyse. Starostka osloví
pana faráře Stolaříka kvůli parkovišti u hřbitova a ředitele AGRO družstva, pana Filípka
s žádostí, zda bude možné využít jejich pozemky pro parkování.
Přístavba školy – RM provede analýzu výhod a nevýhod obou možných řešení. Na ZM
proběhne diskuse.
15. 5. ve středu se bude konat schůzka s Ing. Pilařem ohledně vypracování studie zdravotního střediska.
Občanka z ČB, požádala o zapůjčení tréninkového hřiště v Dolním Bukovsku včetně soc.
zázemí a parkoviště v termínech 22. – 23. 6. 2019 a 17. – 18. 8. 2019. RM o pronájmu
diskutovala se závěrem, že není vhodné hřiště půjčovat pro tyto účely z důvodu znečištění psy. Žadatelce bude doporučeno vybrat jiný pozemek.
J. Klika navrhuje, aby byl kladen větší důraz na úklid veřejných prostranství, mj. poukázal na ukázkový nepořádek konkrétního občana na obecním pozemku před jeho domem.
Občan bude vyzván, aby prostor vyklidil.
Starostka informovala členy RM, že byla pozvána spolu s ostatními starosty z okolí
JETE Temelín skupinou ČEZ na odbornou exkurzi do Arménie, která proběhne ve dnech
7. - 12. 5. S cestou nejsou spojeny žádné náklady ze strany městyse. RM bere informaci
na vědomí s tím, že po dobu nepřítomnosti starostku zastupuje 1. místostarosta.
Dne 27. 5. 2019 – 12. jednání rady městyse
Stav finančních prostředků k 27. 5. 2019 je 15 887 469,– Kč.
RM diskutovala o univerzálním komunikačním kanálu s občany – aplikaci pro chytré
telefony „Česká obec“. Tato aplikace stojí 12 000 Kč + DPH na rok s tím, že obsahuje
modul „Hlášení závad“, který by byl velmi užitečný jak pro úřad městyse, tak pro občany.
Zkusíme aplikaci na rok. RM schvaluje zakoupení aplikace „Česká obec“ na 1 rok za
částku 12 000 Kč bez DPH. Hlasování: 5/0/0.
Za účelem zařazení naší ZŠ a MŠ do Strategického rámce MAP RM schválí usnesení,
aby mohla být naše škola podpořena z případných dotací. Přijetí usnesení neznamená
závazek k jakémukoli financování. RM schvaluje zařazení investičních i neinvestičních
záměrů zřizované školy do Strategického rámce MAP jako přílohy dokumentu Místního
akčního plánu vzdělávání ORP Týn nad Vltavou. Hlasování: 5/0/0.
RM řeší na komunikaci J. Koláře překládku kanalizace a vodovodu a zhotovení chodníku. Budeme iniciovat schůzku s projektantem Ing. Stráským a ředitelem SÚS p. Bromem. RM se kloní k záměru půjčit si na akci peníze z SMO Bukovská voda a plánovat
již realizaci akce.
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Na RM se obrátila s žádostí o odkoupení či pacht pozemku v Popovicích, jenž má oplocený, občanka trvale bytem v Praze, – řešením bude prodej se služebností nebo ideálně
pacht podle smlouvy analogicky ke smlouvě s jiným občanem.
Žádost o pronájem pozemku ve vlastnictví městyse se obrátil občan, trvale bytem ČB,
přechodně sídlící v přístřešku v ulici Na Chobotě, jedná se o pozemek parc. č. 237/1
o výměře 5,48 m2. RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 237/1 o výměře 5,48 m2
v k.ú. Dolní Bukovsko za obvyklou cenu, tzn. 5 Kč za m2 za rok občanu. Hlasování: 4/0/1.
RM obdržela žádost o sociální byt od občanky. V tuto chvíli nemáme žádný byt k dispozici. Z toho důvodu ani RM neověřuje splnění potřebných požadavků.
Dle informace občanky je nemovitost čp. 33 v ulici V Hradu na prodej. Budeme kontaktovat majitelku a nemovitost poptáme.
Žádost o směnu pozemků podala občanka z D. B., budeme ji informovat, že ÚP se již
finalizuje a doporučujeme tedy počkat.
P. Malecha informoval o průběhu pasportu veřejného osvětlení v D. B. a osadách. Pasport zpracovává společnost Elmont-invest s.r.o.
P. Malecha informoval o potřebě zakoupení nového křovinořezu v hodnotě cca 15 000 Kč.
Školská rada – na pozici člena ve Školské radě rezignoval pan Zdeněk Tůma. Nově navržený člen je zastupitel Ing. Jan Bořuta. P. Bořuta byl s nominací seznámen a souhlasí.
RM schvaluje jako člena školské rady Ing. Jana Bořutu. Hlasování: 5/0/0.
RM diskutovala o personálním složení Úřadu městyse a dospěla k názoru, že by bylo
vhodné posílit technický úsek. Zkusíme vypsat výběrové řízení na pozici pracovníka
pracovní čety. Starostka naformuluje do příští RM inzerát.
T. Pavlásek seznámil RM s vyúčtováním za les.

Velikonoční setkání ve Bzí
Dne 13. dubna 2019 jsme se sešli na velikonočním tvoření, které u nás děláme každoročně. S ohledem na pěkné počasí a blížící se Velikonoce jsme připravovali výzdobu
z jarních květin. Truhlíky jsme zaplnili kvetoucími narcisy, modřenci a maceškami. Přidali
jsme přízdoby, kuřátka a malovaná vajíčka, symboly Velikonoc. Pěknou atmosféru provoněla káva a malé občerstvení – perníčky a jidáše.
Připravili jsme i malou výstavku, která se líbila dětem, byla motivována velikonočními
nápady. Byly předvedeny různé techniky zdobení kraslic. Prim hrála háčkovaná zvířátka,
ale bylo toho víc, co nám pomohlo udělat pěkné odpoledne pro všechny zúčastněné. Setkání se nám vydařilo.
Ema Štěpánová, Bzí
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INFORMACE ZE ZŠ a MŠ
Mateřská škola děkuje panu Lencovi za zhotovení nábytku a posezení umístěném na
školní zahradě.

Den dětí u hasičů
I letošní rok se děti nemohly dočkat návštěvy hasičské zbrojnice v Dolním Bukovsku.
Bohužel první domluvený termín nám počasí nepřálo, tak byla návštěva přeložena na
středu 5. 6. To už jsme od rána měli slunečný den. Pro děti byla připravena tři stanoviště. Měly možnost vyzkoušet si svou obratnost a zdatnost při zdolávání překážkové
dráhy, kde prolézaly tunelem, přeskakovaly překážku a na závěr stříkaly hadicí na terč.
Na dalším stanovišti byla ukázka hasičského auta a jeho potřebného vybavení k zásahům. Děti měly možnost vidět také klubovnu, kde obdivovaly vítězné poháry, prohlédly
si oblečení, obuv a další pomůcky. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet hasičskou přilbu. Uvnitř
klubovny si společně poskládaly maxi puzzle hasičského auta. Nechyběla ani skutečná
ukázka zásahu hasičů při hašení hořící slámy. Za šikovnost při plnění úkolů dostaly děti
párek v rohlíku a limonádu. Když se všichni posilnili, čekalo nás největší překvapení celé
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návštěvy. Hasiči udělali pěnu! Děti se v ní vyřádily a svlažily. Na konec jsme plni zážitků
nastoupili do hasičských aut a jeli jsme zpátky do školky.
Velké poděkování patří všem hasičům, hasičkám za jejich čas, který nám věnovali, za
výbornou organizaci a krásné dopoledne, které pro naše děti připravili.

Bc. Lenka Bártová

Noc s Andersenem 2019
V pátek 26. 4. 2019 proběhla ve školní družině Noc s Andersenem, která byla letos věnována samotnému dánskému pohádkáři.
Sešli jsme se, když odbila „pátá“ a naše první cesta vedla do kulturního domu, kde žáci
9. třídy měli připravenou pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Musím říct, že herecké
výkony byly letos na opravdu vysoké úrovni a pohádka se všem moc líbila.
Po návratu do školy si děti připravily v tělocvičně „spacáčky“ a plyšáky a posilnily se
večeří od maminek. Po krátkém seznámení s osobností H. Ch. Andersena a jeho pohádkami jsme si v obou odděleních přečetli pohádku (I. oddělení – O Malence, II. oddělení
– Sněhová královna) a pak už nás čekala výtvarná část večera.
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Po úklidu barev, štětců a „odlíčení“ výtvarníků jsme zhlédli pohádku na dobrou noc a byl
čas ulehnout. Spali jsme v nové tělocvičně a zjistili, že je zde výborná akustika. Je slyšet
každé chrupnutí i otočení ve spacáku.
Ráno se děti rychle umyly, sbalily si svá provizorní lůžka a ještě zbyl čas na hraní i pohádku.
Pak jsme společně posnídali ve školní jídelně a po osmé hodině už na děti čekali rodiče.
Chci poděkovat žákům 9. třídy a paní učitelce Pilarčíkové, pod jejímž vedením pohádku
nastudovali a paní Anně Machové, která nám v sobotu ráno přišla udělat snídani.
H. Kliková

Dopravní soutěže mladých cyklistů
Ve dnech 16. a 17. 4. 2019 probíhaly v Týně nad Vltavou v areálu základní školy Malá
Strana dvě dopravní soutěže. O pohár Městské policie Týn nad Vltavou a Oblastní
kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.
V obou soutěžích žáci plnili čtyři disciplíny. Test z pravidel silničního provozu (Časový
limit pro vyplnění testu je 25 minut, za každou chybnou odpověď obdrží soutěžící 5 trestných bodů.), jízda podle pravidel silničního provozu na dopravním hřišti (V limitu
5 minut musí každý člen družstva projet postupně podle určeného pořadí 6 kontrolních
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stanovišť a musí jezdit celý časový limit.) Jízda zručnosti a první pomoc (krátký test
všeobecných znalostí a praktická zkouška).
Soutěž O pohár Městské policie Týn nad Vltavou byla určena pro žáky 4. ročníku.
Soutěžní tým za naši školu tvořili Aneta Frolíková, Tereza Kořínková, Dalibor Hanzlík
a Pavel Kubík. Celkem se zapojilo 9 týmů. (Chrášťany, Dříteň, Malá strana 4. A, 4. B,
Neznašov, Hlinecká 4. A, 4. B, Temelín a Dolní Bukovsko).
Na 1. místě se umístili žáci naší školy s 92 trestnými body. Druhé místo obsadili žáci
ze ZŠ Temelín se 184 trestnými body. A třetí místo patřilo 4. A ze ZŠ Hlinecká s 210
trestnými body.
Další vyhlášení se týkalo jednotlivců. Nejlepšího chlapce a dívky.
Za nejlepšího chlapce byl vyhlášen Pavel Kubík s 12 trestnými body.
Nejlepší dívkou byla vyhlášena Dominika Mertlová ze ZŠ Temelín s 24 trestnými body.
Jako úplně nejlepší mladý cyklista (z 36 žáků) byl vyhlášen Pavel Kubík.
Do Oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů jela za naši školu dvě družstva. Za I. kategorii (žáci 10 – 12 let) vítězné družstvo v zastoupení Aneta Frolíková,
Tereza Kovaříková, Dalibor Hanzlík a Pavel Kubík.
Druhou kategorii (12 – 16 let) zastoupili žáci 6. třídy Eliška Vítová, Eva Vejvodová, Dominik Černý a Jiří Gavlas.
V mladších žácích soutěžilo 8 týmů (Chrášťany, Dříteň, Malá Strana, Hlinecká, Neznašov, Gymnázium Týn nad Vltavou, Temelín, Dolní Bukovsko).
Na 1. místě se umístili žáci naší školy s 66 trestnými body. Na 2. místě ZŠ Temelín
s 137 trestnými body a 3. místo obsadilo Gymnázium s 158 trestnými body.
Nejlepší jednotlivci – za dívky Aneta Frolíková s 5 trestnými body a z chlapců Tadeáš
Dudek z Gymnázia Týn nad Vltavou se stejným počtem trestných bodů.
V druhé kategorii soutěžilo pouze 6 škol. Druhá kategorie je určena především pro žáky
7. – 9. ročníků. (Žáci z 6. ročníku musí splňovat věkový limit). Zájem u dětí v tomto věku
je velmi malý.
Na 1. místě se umístilo Gymnázium Týn nad Vltavou – 44 trestných bodů. 2. místo Dříteň – 111 trestných bodů. 3. místo Chrášťany – 187 trestných bodů a na 4. místě Dolní
Bukovsko se – 192 trestnými body.
Protože se jednalo o postupovou soutěž, mladší žáci naší školy postoupili do Okresního
kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se konalo 30. 4. v Českých Budějovicích.
V Okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů byla konkurence veliká. V mladší
kategorii soutěžilo 16 škol, tedy 64 jednotlivců. Přestože nám počasí moc nepřálo, nálada v týmu byla veselá. Celkově jsme získali 125 trestných bodů, což nám umožnilo
obsadit krásné 3. místo. Na druhém místě se umístila ZŠ Máj I. se 117 trestnými body
a jako 1. se umístila Církevní ZŠ Rudolfovská se 114 trestnými body.
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Za jednotlivce obsadil Pavel Kubík 6. místo (24 trestných bodů), Tereza Kořínková
7. místo (27 trestných bodů), Dalibor Hanzlík 17. místo (35 trestných bodů) a Aneta
Frolíková 24. místo (39 trestných bodů).
Myslím si, že žáci udělali kus dobré práce a velmi úspěšně reprezentovali naši školu ve
všech dopravních soutěžích. Zažili příjemné dny na dopravních hřištích a obohatili se
o nové zážitky a zkušenosti. Věřím, že i žáci z druhého stupně se do této soutěže do budoucna zapojí. (Cena pro nejlepšího žáka by mohla být lákavá, zdarma kurz pro získání
řidičského oprávnění na malý motocykl). Veškeré podrobnější informace a fotografie ze
soutěží budou vystaveny na nástěnce před šatnami. Záznam z Jihočeské televize můžete zhlédnout na https: //www.jihoceskatelevize.cz/archiv/zprávy/2044.html.
Na závěr bych ráda poděkovala všem zúčastněným žákům za pěkné výsledky, panu
Davidu Slepičkovi, pořadateli dopravních soutěží v Týně nad Vltavou za velkou motivaci,
paní starostce Mgr. Ivaně Makovičkové a dobrovolným hasičům panu Bořutovi a panu
Klikovi, kteří nám zprostředkovali dopravu na soutěže.

Hana Fišerová

Chrášťanská atletická olympiáda
V úterý 7. 5. 2019 jsme vyrazili do Chrášťan na atletickou olympiádu. Vypravili jsme
celý autobus. Čtrnáct závodníků se postavilo na start v 8,30 hodin. Soutěžili jsme ve
čtyřech kategoriích. První kategorie byli žáci 1. – 3. třídy, kde soutěžili Ondřej Krupka,
Jakub Farka a Simona Primová. Ve druhé kategorii žáků 4. – 5. tříd startovali Tereza
Kořínková, Jakub Havlátko a Richard Fejerčák. Třetí kategorie byli žáci 6. – 7. tříd, za
které jsme vyslali bojovat Andělu Jindrovou, Soňu Emmerovou, Jiřího Daňka a Štěpána
Dudlíčka. Poslední kategorie byli žáci 8. – 9. tříd, a to jmenovitě Andrea Zahradníková,
Vendula Šťastná, Josef Venčovský a Štěpán Šturma.
V první kategorii jsme získali celkem osm medailí (tři zlaté, dvě stříbrné, tři bronzové).
V druhé kategorii se žáci zasloužili o celkový počet šesti medailí (dvě zlaté, dvě stříbrné,
dvě bronzové). Obě dvě kategorie získaly v soutěži všech družstev celkové prvenství.
Třetí kategorie vybojovala čtyři medaile, které byly všechny stříbrné. Žáci se celkově
umístili na třetím místě ze všech devíti škol.
Čtvrtá kategorie získala celkem tři medaile (jedna zlatá, dvě bronzové).
Celý den se velmi vydařil a i počasí nám přálo.
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1. st. – 1. kategorie

1. místo

2. místo

Sprint 60 m

Farka Jakub

Primová Simona

Skok daleký

Krupka Ondřej

Hod kriketem

Primová Simona

Vytrvalostní běh

Krupka Ondřej

Primová Simona

1. st. – 2. kategorie

1. místo

2. místo

3. místo

Primová Simona
Krupka Ondřej

3. místo
Kořínková Tereza
Havlátko Jakub

Sprint 60 m
Skok daleký

Kořínková Tereza

Hod kriketem

Fejerčák Richard

Vytrvalostní běh

Kořínková Tereza
Havlátko Jakub

2. st. – 3. a 4. kategorie

1. místo

2. místo

3. místo

Sprint 60 m

Jindrová Anděla
Dudlíček Štěpán

Šťastná Vendula

Skok daleký

Jindrová Anděla

Hod kriketem/ vrh koulí

Dudlíček Štěpán

Vytrvalostní běh

Venčovský Josef
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Šturma Štěpán

Matematická soutěž Pythagoriáda
Také v letošním roce se žáci naší školy zapojili do řešení úloh matematické soutěže
Pythagoriády, která je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií. Žáci řeší 15 úloh bez použití kalkulaček a tabulek. Příklady rozvíjí prostorovou představivost a logické myšlení. Soutěž má dvě kola – školní
a okresní. Ve školním kole si nejlépe vedli 2 žáci – Matěj Šebeš z 5. třídy a Štěpán Dudlíček ze 7. třídy, kteří byli pozváni organizátory soutěže do okresního kola. Okresní kolo
se konalo 28. 5. 2019 na ZŠ Nerudova v Českých Budějovicích. Oba žáci si v početné
konkurenci vedli velmi dobře a stali se úspěšnými řešiteli okresního kola.
Děkuji oběma žákům za reprezentaci naší školy a přeji hodně úspěchů a sil při řešení
dalších matematických soutěží.

Marie Chroustová
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110. výročí tělovýchovy a sportu v Dolním Bukovsku
V sobotu 25. 5. 2019 jsme oslavili 110. výročí působení tělovýchovy a sportu v Dolním Bukovsku. Program začal v 10:00 položením věnce u památníku padlých 1. světové války. V 10:30
pokračovaly oslavy mistrovským utkáním mužů proti týmu Kovářov, který je ve skupině na prvním místě. Utkání skončilo nerozhodným výsledkem. Během poločasové pauzy byli oceněni
zasloužilí členové a činovníci TJ, kterých bylo celkem šestnáct. Od 13:00 sehráli přátelské
utkání členové týmu Arabela s domácím výběrem členů TJ pod vedením kapitána Josefa
Kapinuse. Utkání skončilo výsledkem 4:4. Rozhodly až penalty, které vyhrál tým Arabela. Po
skončení fotbalového utkání se zábava přesunula do stanu. Zde každý z účastníků týmu Arabela vystoupil se svým programem. Slavnostní den byl zakončen taneční zábavou, o kterou
se postarala kapela G-CLUB MUSIC.
Děkujeme organizátorům, sponzorům a všem, kteří se podíleli na přípravě této akce. Zvláštní
poděkování patří SDH Dolní Bukovsko za zajištění občerstvení.

Za TJ Milena Zahradníková

SDH Dolní Bukovsko informuje
Jednotka dobrovolných hasičů v D. Bukovsku se za poslední období šesti měsíců potýkala s různorodými zásahy. Na první letošní zásah byla jednotka vyslána operačním
střediskem krátce po jedenadvacáté hodině osmého ledna. Jednalo se o odstranění
stromu z komunikace mezi obcemi Hvozdno a Radonice. Další tři popadané stromy se
odstraňovaly jako již každoročně ve spodním lesíku mezi Horním a Dolním Bukovskem
a to devátého a desátého března v odpoledních a nočních hodinách. Následující měsíc
duben byl velmi bohatý na události. Vše začalo osmého dubna, kdy jsme transportovali
pacientku do sanitky v D. Bukovsku. Na první letošní požár vyjely dvě osádky cisteren
do obce Dolní Kněžeklady, kde byl šestnáctého dubna v odpoledních hodinách nahlášený požár polního hnojiště. Na uhašení požáru se společně podílely jednotky HZS Týn
n/Vlt. A JSDH Žimutice. Další požár na sebe nenechal dlouho čekat, a to 18. dubna ve
večerních hodinách hořela suchá tráva u cihelny v Dolním Bukovsku. Pro menší rozsah
požáru jsme ho zvládli uhasit sami. Velikonoční pondělí bylo opět ve znamení červeného
kohouta v obci Bošilec, kde byl uhašen požár odpadu ve spolupráci s místní jednotkou,
JSDH Veselí n/L. a HZS Soběslav. Následující noc jednotka opět vyjíždí v nočních hodinách na pátrání po pohřešované osobě do obce Horní Kněžeklady. Osoba byla nalezena před započetím pátrací akce všech zúčastněných jednotek. Hned 25. téhož měsíce
v dopoledních hodinách vypukl u Hartmanic požár, tentokrát osobního automobilu. Spolupráce jako vždy s profesionály ze stanice Týn n/Vlt. V květnu bylo vyčištěno místní
koupaliště za pomoci kolegů z Horního Bukovska a Radonic. Dále pročištění kanalizace
u H. Bukovska. Zásah číslo třináct roku 2019 byl vyhlášen operačním střediskem HZS
na požár odpadu malého rozsahu u obce Dynín. Tam vyjela naše cisterna v počtu sedmi
hasičů v pátek v půl druhé odpoledne sedmého června.
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dolní Bukovsko by ráda rozšířila svoji členskou
základnu. Nový zájemce se může přijít mezi nás podívat, kontaktovat některého ze členů, nebo velitele jednotky na tel. 606 885 026. Více informací můžete získat na našich
internetových stránkách www.sdhdolnibukovsko.cz

VJ SDH Stanislav Klika ml.

Dětský den 2019 – „Trable s piráty“
Oslava letošního svátku dětí vyšla na neděli 9.6. a opravdu se vydařila. Se svými rodiči
či prarodiči dorazilo na osmdesát dětí a krásné letní počasí přálo i zvolenému tématu
„PIRÁTI a NÁMOŘNÍCI “.
Děti na startu dostaly námořnickou čepici, zásobu pití, plán cesty a mohly vyrazit na
svou „prázdninovou plavbu“. Hned po vyplutí jejich loď napadli piráti a námořníci se
bránili vodními děly. Ač bojovali s nasazením života, upadli do zajetí a museli po provazových žebřících přejít na pirátskou loď. Zde trpěli hlady a žízní, naštěstí v podpalubí
měli piráti bedny s jablky (jablkolov) a soudek s pitnou vodou (přelévání vody kelímky
za pomoci rodičů).
Pak byli naši námořníčci vysazeni na opuštěném ostrově a začali plánovat svůj útěk.
Prvním krokem bylo na pátém stanovišti nakrmit zlého aligátora, tím ho uspat a získat
tak šanci na útěk.
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Ve skrytu jeskyně si pak vyrobili zápalné lahve a ostřelovali pirátskou loď. K útěku z ostrova bylo třeba vyrobit plavidlo, v našem případě parník z papíru, což se všem námořníčkům za pomoci dvou trosečníků podařilo. Na tomto stanovišti si mnoho otců zavzpomínalo na dětská léta. Dalším úkolem bylo nalovit zásoby ryb na cestu a uskladnit
je v podpalubí. Při svých přípravách narazili na sklad dělových koulí, které bylo nutno
zlikvidovat, aby je piráti nemohli použít proti našim námořníkům. Pak už jen zbývalo
překonat záliv plný žraloků, nastoupit na parník a vyplout za pirátským pokladem – balíčkem s hračkou a sladkostmi. Poté se ještě děti mohly vyřádit ve skákacím hradu nebo
se nechat namalovat u paní Bouškové a Štecherové. Oběma maminkám děkujeme.
Poděkování patří také sponzorům – Bukovské vodě, Městysi Dolní Bukovsko, našim
hasičům, kteří nám připravili vodní nádrž, všem pirátům a také malým námořníkům, bez
kterých by to opravdu nešlo. Za rok na shledanou!

Návštěva přátel v Kallnachu
Před odjezdem i po příjezdu jsme po Bukovsku slýchali nějaké mýty a nepřesné informace o tom, co se týká návštěv Kallnachu a tak se je pokusím uvést na pravou míru.
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„Já to nevěděl a nikde neslyšel.“ – Informace byly vyhlášeny rozhlasem, sdíleny na
sociálních sítích a visely na vývěsní desce u obchodního domu. Na letáku byly uvedeny
všechny potřebné informace.
„Je to ve špatném termínu, kdyby se jelo jindy, tak jedu.“ – Toto je jediná věc, co
se nedá nějak zásadně ovlivnit. Letos jsme byli na návštěvu pozváni v době od 30. 5.
do 3. 6. Po příjezdu jsme zjistili důvod. Ve Švýcarsku totiž byl ve čtvrtek a v pátek státní
svátek, a tak se nám hostitelské rodiny mohli naplno věnovat bez toho, aby si museli
vzít dovolenou.
„Je to je pro členy Kallnach týmu a vyvolené.“ – V týmu Kallnach je 5 lidí, kteří
primárně řeší věci okolo cesty a ubytování. V případě návštěvy obyvatel z Kallnachu
v Dolním Bukovsku pak program, kteří naši přátele absolvují. Jet může úplně každý,
pokud splní dvě zásadní podmínky. Zaplatí příspěvek na cestu ve výši 1000 Kč a za dva
roky ubytuje ve svém bytě či domě kallnašské návštěvníky.
„Jsem na to starý a každý, kdo tam jezdí tam už má své známé, co u nich bydlí.“ –
Já jsem byl letos v Kallnachu potřetí a pokaždé jsem bydlel u někoho jiného. Měl jsem
alespoň možnost poznat život ve více rodinách a i v jiných částech. Samozřejmě jsou
rodiny, které se za tu dobu, co se tyto vzájemné návštěvy konají, spřátelili natolik, že se
navštěvují i samostatně. Co se týká věku, tak naši domácí Gerda a Hans byli v Bukovsku
poprvé před dvěma roky, a to jim bylo cca 62 let.
Jazyková bariéra. – Pokaždé, když jsem byl v Kallnachu, tak se našel někdo, kdo neuměl nějaký cizí jazyk. Dle mého názoru je to spíš o snaze než o tom, zda každý mluví
německy, případně anglicky. Samozřejmě je výhodou, pokud někdo jazyk umí. Každý
den jsme se všichni společně potkávali, tak není problém o překlad něčeho složitějšího
požádat někoho známého. Divili byste se, jak se za 4 dny dají naučit základní německé
fráze a vše potřebné.
Sečteno a podtrženo, kdyby se do tohoto projektu chtěl někdo zapojit, tak nejbližší možnost je za dva roky, kdy by nás delegace z Kallnachu měla navštívit. A nyní už k samotné
návštěvě.
Vyjeli jsme autobusem o půlnoci ze středy na čtvrtek od kostela. Naše cesta se ubírala
stejně jako před 4 lety do Nišovic, a ještě jedna věc byla obdobná jako onehdy, a to
uzavírka silnice a objížďka. Po jízdě cestou necestou jsme dorazili na nišovickou náves,
kde přistoupili občané této vesničky nacházející se nedaleko Volyně. Možná se divíte,
proč s námi jezdí Nišovičtí. Vysvětlení je jednoduché, jejich spřátelená obec v kantonu
Bern, Niederried se připojila ke Kallnachu, který je vzdálen asi 2 kilometry. A tak před
4 lety přišli s nápadem, ať se také ,,spojíme‘‘ a navštěvujeme se společně. Nečekali ale,
že vzdálenost mezi námi je 60 kilometrů a nemáme to tak jednoduché a blízko jako ve
Švýcarsku. Cesta nám ubíhala, někteří jí pomalu celou prospali. Po čtvrtečním příjezdu
do Niederriedu nás čekalo přivítání a oběd. Poté si nás vyzvedli hostitelské rodiny a vydali jsme se k nim domů. Po večeři nás všechny čekalo společné posezení a seznámení
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s pestrým programem, který si pro nás nachystal tým Dolní Bukovsko z Kallnachu (opak
našeho Kallnach týmu tady). V pátek jsme se vydali na společný výlet naším autobusem.
První zastávkou byla výrobna čokolády, kde jsme měli možnost i ochutnávky a nákupu
tamních výrobků. Poté jsme se přemístili na nádhernou vyhlídku, kde jsme měli i piknik.
Při cestě zpět do Kallnachu jsme se stavili na večeři. Celý den jsme si náležitě užili.
V sobotu dopoledne měl každý individuální program v rodinách. Po obědě jsme se sešli ke společnému výšlapu do nově budovaného kamenolomu nedaleko Kallnachu. Já
jsem byl cesty do kopce po svých ušetřen, protože ve středu večer dvě hodiny před
odjezdem jsem si vymknul kotník a náš hostitel Hans mě nechtěl nechat jít po svých.
Po prohlídce těžebních prostor jsme se vydali k nově vybudované chatě, která místním
slouží pro společenské účely. Po rychle ubíhajícím odpoledni nás večer čekala společná
večeře. Vaření se ujali místní chlapi a nutno podotknout, že naše chuťové buňky zažily
kulinářský zážitek a oči se nemohly nabažit té nádhery naservírované na talíři. V neděli
dopoledne nás čekal společný výlet do Bielu a tam procházka krásnou přírodou. Prošli
jsme bránou ve skále a v tu chvíli se z města dostali do úplně jiného světa. Po odpoledním příjezdu nás čekali poslední chvilky v hostitelských rodinách. Přesunuli jsme se
do místní tělocvičny, která slouží i jako společenská místnost. Tam se po večeři konalo
poslední setkání všech zúčastněných a už jsme netrpělivě čekali na 23. hodinu, až nám
přijede autobus. Před odjezdem došlo k nekončícímu loučení. Nasedli jsme a po posledním zamávání vyjeli k domovu plni nových zážitků. Bylo to náročné, vyčerpávající, ale
hlavně nádherné. Myslím si, že jsme si to všichni náležitě užili a už se těšíme, až nás za
dva roky přijedou naši přátele z Kallnachu navštívit.
Za Kallnach tým a všechny návštěvníky Tomáš Pavlásek
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Oranžový rok 2019 v našem městysi a osadách
14. ročník spolupráce s Jadernou elektrárnou Temelín v rámci projektu Oranžový rok
nám odstartoval. Díky dlouholetému partnerství s Jadernou elektrárnou Temelín Skupiny
ČEZ můžeme realizovat řadu nákladných kulturních, společenských a sportovních akcí.
Na organizaci a realizaci akcí se podílejí spolky, osadní výbory a dobrovolníci. S finanční zátěží realizace akcí městysi významně pomáhá právě Jaderná elektrárna Temelín
Skupina ČEZ. Pro letošní rok si náš hlavní partner tohoto projektu zvolil tyto akce:
Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v Pelejovicích, 12. ročník Memoriálu
Fr. Trendy – nohejbalový turnaj, Duhový den dětí a podpora integrace dětí s poruchami PAS – 3. ročník, EPIFEST – hudební festival, Moped Cup – závody mopedů.

Ohlédnutí za 12. ročníkem Memoriálu F. Trendy v Radonicích
Dne 25. 5. 2019 se tradičně konal v Radonicích již 12. ročník nohejbalového turnaje –
Memoriál F. Trendy. Počasí přálo nejen hráčům, ale i fanouškům po celý den. Letos se
účastnilo 8 soutěžních dvojic nejrůznějšího věkového zastoupení. Nejmladšímu hráči
bylo 11 let a nejstarší hráč svůj věk sdělit nechtěl, nicméně je jasné, že šedesátku před
nějakým časem už oslavil. Zastoupení měli i rodinné dvojice, vedle bratrů Bártových,
kteří hrají již od prvního ročníku, letos hráli i otec se synem nebo bratři Jindrové. Hráčům
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po celý den fandili rodinní příslušníci. Zábava byla i pro ty nejmenší, kteří v pauzách
mezi zápasy a dále pak po skončení turnaje si sami zkoušeli hrát nohejbal. Organizátoři
při zahájení děkovali skupině ČEZ, díky jejíž finanční podpoře mohla být akce uspořádaná a hráči si mohli odnést pěkné ceny a průběžně se občerstvovat po celý den. Letos
se na prvním místě umístila dvojice Jan Kovář ml. a M. Kaiser. Jan Kovář ml. rozhodně
nevyhrál v turnaji poprvé, některá vítezství si připsal již dříve, kdy hrával se svým švagrem Jardou Stoličkou, který v důsledku zranění letos skončil spíše v druhé polovině
žebříčku. Druhé místo obsadili nováčci turnaje tzv. Šediváci – M. Maxa a M. Dušátko.
Třetí skončil perspektivní tým bratrů Jirky a Fandy Bártových. Kluci se tzv. na bedně
umisťují poměrně často.
Vítězové si kromě několika věcných cen odvážejí i putovní pohár a uvidíme, zda
v příštím roce obhájí své vítězství. Závěrem by organizátoři chtěli ještě jednou
poděkovat skupině ČEZ za finanční podporu.

Duhové Sedlíkovice
Krásná červnová sobota, tráva posečená, herní stanoviště přichystaná a první děti míří
k zápisu. Zapsáno je 53 soutěžících dětí různého věku, zapojily se i 3 děti s autistickým
onemocněním. Děti jsou rozdělené do 6 soutěžních týmů. Skoro každý však chce být
v růžovém družstvu, neboť růžový značkovací náramek je nejhezčí. Děti jsou vybaveny
bílými tričky, slunečními brýlemi a jde se soutěžit.
Soutěží se v ryze venkovských disciplínách a myslím, že většina dětí tyto činnosti zakusila poprvé v životě. Soutěže jsou velmi akční a děti se opravdu snaží. První je potřeba
zkusit si přejít připravený chodník bosýma nohama. Tak jak se před sto lety na vesnici
chodívalo. Žádný anglický trávníček, ale máme tu i pěkně mazlavé blátíčko a je vidět,
že některé děti to opravdu překonávají s velkým sebezapřením. A když jsme se bosky
dostali až ke stodole s balíky slámy, je potřeba pochytat myšky, které nám sem chodí na
zrní. Děti se mění na kočky a myši a začíná divoká honička. Zrní ve stodole děti zachránily a teď je načase vyprat prádlo. Vynález jménem valcha jim s tím pomůže. Pořádně
vyperou a pak pověsí prádlo na rozvěšené šňůry. A to už na ně bučí kravička, kterou
je třeba podojit. Kravička však občas neváhá a ožene se po dojičce ocasem. U rybníka
(bazénu) si k večeři musí nachytat ryby (míčky). V tom horku to dětem přijde vhod. Ale
kampak se poděly klíče do spižírny? Zapadly do hrnce s něčím ošklivě slizkým. A teď je
čas prokázat odvahu. Naštěstí soutěžící klíče mají a týmová část končí.
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Děti dostávají občerstvení, chvíli sbírají síly k duhovému běhu. Pořadatelé s rodiči mají
připravené barvy, vyhazují je do vzduchu a startuje necelý kilometr dlouhý běh kolem
vesnice. Na začátku děti s bílým tričkem a v cíli s duhovým. Čeká je ještě odměna v podobě perníkové medaile a volná zábava na skákacím hradu a pěně od dobrovolných
hasičů.
Po celou dobu slovem a písničkami akci doprovázel Jan Kubiš. Sedlíkovičtí nezapomněli
ani na dospělí doprovod dětí a připravili jim možnost posezení a občerstvení.
Sedlíkovičtí nejenže dokonale zvládli připravit zábavnou soutěž pro děti, ale dokonce
dovedli přemluvit nebesa, aby se jim ten strašný liják s kroupami, který řádil všude kolem, vyhnul a zábavu nekazil.
Děkujeme Jaderné elektrárně Temelín Skupině ČEZ za finanční podporu, SDH Dolní
Bukovsko za pěnu a přístřešek se sezením a Sedlíkovickým za pot a dřinu, kterou je
příprava zábavy pro ostatní stála.
Těšíme se za rok!					
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Za rodiče Markéta Farková

MINIROZHOVOR S…
K rozhovoru do letního čísla zpravodaje jsem vybrala dvojici mladých lidí, Míšu
Kantorovou a Ondru Musela, kteří organizují velkou letní akci v Dolním Bukovsku,
konkrétně Epifest.
Na úvod nám prozraďte, co se skrývá za názvem Epifest?
Míša: Je to hudební festival věnovaný a hlavně přizpůsobený lidem s epilepsií.
Jak vás toto téma napadlo?
Míša: Epilepsií onemocněla moje sestra. Toto onemocnění bohužel velmi výrazně zasahuje do života nemocného i jeho rodiny. Například společně nemůžete jít na koncert,
zábavu nebo diskotéku, kde se používají blikající světla. A právě zážitek letního festivalu
pod širým nebem jsme chtěli dopřát nejen zdravým, ale i epileptikům.
V čem se bude festival lišit od normálních koncertů?
Ondra: Během koncertu se nebudou používat blikající světla. Mezi jednotlivými vystoupeními kapel a písničkářů budou zařazeny vstupy s ukázkami práce Českého červeného
kříže, mj. jak bychom měli reagovat a pomoci člověku s epileptickým záchvatem.
Jde o charitativní akci. Kam poputuje výtěžek z vybraného vstupného?
Míša: Půjde na výrobu chytrých náramků určených také pro epileptiky. Podrobnostem
o těchto náramcích bude věnován jeden vstup mezi vystoupeními kapel. Zúčastní se
přímo Svätopluk Blažej.
Pozn. red. Vývojář a výrobce chytrých náramků Svätopluk Blažej byl časopisem
Forbes zařazen mezi 18 inspirativních osobností roku 2018 a se svým projektem
vyhrál cenu Hospodářských novin a celoevropskou soutěž Playpark. Jeho chytrý náramek mohou využívat děti, mladí lidé s problémem epilepsie nebo alergie
a také starší lidé s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerem nebo jinou stařeckou
chorobou.
Na které kapely se můžeme těšit?
Ondra: Festival zahájí písničkář Fabián Berka, následuje Náhodný výběr, Tomy First,
Láska, Pekař. Hvězdou večera bude českobudějovická legenda Oceán a pak přijde na
řadu místní Marathon. Po půlnoci nás čekají DJ Trsík a DJ vEnCa-X.
Kde a kdy se bude festival odehrávat?
Ondra: 6. července od 13 hodin na malém hřišti Sportovního areálu v Dolním Bukovsku.
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Chtěli byste ještě něco vzkázat?
Míša: Chtěli bychom poděkovat za pomoc a podporu paní starostce, městysi, všem
sponzorům, bez kterých by se tato akce jen těžko mohla konat a také všem, kteří nám
s organizací pomáhají.
Ondra: Určitě dorazte, pomůžete tím dobré věci a skvěle si to užijeme. Těšíme se na vás!
Díky za rozhovor!

Markéta Farková

KALENDÁŘ PRÁZDNINOVÝCH AKCÍ
Datum akce

Název akce

Místo konání

28. 6. 2019

Koncert country kapely Klídek

Sportovní areál D. Bukovsko

6. 7. 2019

EPIFEST

Sportovní areál D. Bukovsko

12. – 14. 7. 2019

Pouť na Horním Bukovsku

náves a hřiště Horní Bukovsko

19. 7. 2019

Kino na kolečkách – Ženy v běhu

Sportovní areál D. Bukovsko

20. 7. 2019

8. ročník Memoriálu Martina Macha

Sportovní areál D. Bukovsko

27. 7. 2019

Pouť a oslava 125. výročí založení SDH

Radonice

červenec

Střelby

Bzí

10. 8. 2019

Koncert kapely Kocourovo kartáč

Sportovní areál D. Bukovsko

10. 8. 2019

Koncert Duo Bohemia Bass

Kostel sv. Štěpána, H. Bukovsko

16. 8. 2019

Kino na kolečkách – Teroristka

Sportovní areál D. Bukovsko

24. 8. 2019

Moped Cup

náves na Horním Bukovsku a KD

25. 8. 2019

Téměř divadelní společnost –
2 pohádky pro děti

TNSS Hvozdno

31. 8. 2019

Bukovské setkání

Sportovní areál D. Bukovsko

PROGRAM LETNÍHO KINA
Začátky představení jsou po setmění v červenci v 21:45 a v srpnu v 21:15. Letní kino promítá
na fotbalovém hřišti. https://www.dolnibukovsko.cz/program-kina
19. 7. 2019
od 21:45

ŽENY V BĚHU
Česká komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti.

16. 8. 2019
od 21:15

TERORISTKA
Černá komedie o učitelce v důchodu, která se za cenu vlastní oběti pokusí
pomoci jiným.
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BUKOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO – přehled hudebních produkcí a koncertů
28. 6. 2019 Koncert country kapely Klídek

Sportovní areál
D. Bukovsko

12. 7. 2019 Pouťová zábava – kapela Artefakt- beat, rock

H. Bukovsko

10. 8. 2019 Koncert kapely Kocourovo kartáč

Sportovní areál
D. Bukovsko

10. 8. 2019

Koncert Duo Bohemia Bass – Veselské ozvěny – vážná hudba, smyčce (Eva Šašinková a Petr Šporcl)

Kostel sv. Štěpána,
H. Bukovsko

24. 8. 2019 Koncert kapely Classic country colegium – Moped cup

Náves na Horním
Bukovsku a KD

Doubravanka – dechová hudba od 14 – 19 hodin,
8. 9. 2019 Lakomá Barka – folk dámská kapela – 16:30 – 17:30
Bukovská pouť

D. Bukovsko,
park za kostelem

Městys Dolní Bukovsko pořádá
zájezd na divadelní představení pro všechny generace
Vánoční koleda v hlavní roli s Karlem Rodenem,
Divadlo Studio DVA
30. 11. 2019 od 15:00
Vstupné 400,-/osoba + doprava. Zájemci hlaste se do 30. srpna 2019
na úřadě městyse nebo na mail makovickova@dolnibukovsko.cz

Obecní knihovna Dolní Bukovsko má v době školních prázdnin
otevřeno v pondělí od 12:00 – 18:00.
Případné změny budou uvedeny na webu knihovny a vývěsce.
Všem čtenářům přejeme hezké léto!
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OBČANSKÁ KOMISE
JUBILEA
V měsíci červenci 2019 oslaví významná životní jubilea:
Zdeňka Hrušková, H. Bukovsko

60 let

Jiří Lazna, D. Bukovsko

60 let

Anna Drsková, D. Bukovsko

65 let

Miroslava Marhounová, D. Bukovsko

65 let

Jiřina Kubešová, D. Bukovsko

65 let

Jiří Ulrich, D. Bukovsko

70 let

Vladimír Kibus, D. Bukovsko

70 let

Pavel Kokeš, D. Bukovsko

70 let

V měsíci srpnu 2019 oslaví významná životní jubilea:
Miroslav Jára, Bzí

60 let

Václav Bednář, D. Bukovsko

60 let

Marie Ujková, Sedlíkovice

65 let

František Hanousek, D. Bukovsko

65 let

Václav Líkař, D. Bukovsko

65 let

František Mareš, Sedlíkovice

70 let

Helena Kazdová, D. Bukovsko

70 let

Jitka Černá, Radonice

75 let

ÚMRTÍ
Marie Davidová, Hvozdno

87 let

Jan Tátovský, Dolní Bukovsko

74 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

NAROZENÍ
Ondřej Píše, Dolní Bukovsko
Ondřej Novák, Dolní Bukovsko
Tomáš Vtorov, Dolní Bukovsko
Jaroslav Steinbauer, Dolní Bukovsko
Všem narozeným chlapečkům přejeme šťastný život.
32

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
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Týn nad Vltavou v létě

Malebné město Týn nad Vltavou potěší své návštěvníky řadou zajímavých míst, nečekaných zážitků
i pamětihodností.
Městské muzeum nacházející v bývalém arcibiskupském zámku představí svým návštěvníkům jednu
z největších sbírek vzácných vltavínů, expozici loutek věnovanou Matěji Kopeckému, historii voroplavby a pohled na vývoj regionu. Pod budovou městského muzea se nachází podzemní chodby, které jsou ručně ražené z 15. století o délce 320 m. Nepochybně příjemným zážitkem pro místí i turisty
jsou letní večery strávené na týnském otáčivém hledišti. V letošním roce chystá DS Vltavan premiéru
divadelní hry Lucerna (9. 7. – 27. 7. 2019), v srpnu se můžete těšit na oblíbené představení Rebelové,
program je nabitý od června do konce srpna, na točně si zahrají i hostující divadelní soubory.
Příjemnou procházkou po pravém břehu řeky Vltavy narazíte na Železný most spojující břehy Vltavy
a současně je národní technickou památku z roku 1892. Pokud hovoříme o řece Vltavě, nabídka sportovního i rekreačního vyžití je zde nepřeberná. Po splavnění se na řece objevily výletní lodě, vznikly
půjčovny plavidel, vodních skútrů nebo stále oblíbenějších paddleboardů. Ti, jež upřednostňují bazén
místo koupání v přírodních tocích, budou jistě nadšeni z místní letní městské plovárny nabízející
3 části pro rekreaci, plavce a neplavce.
Dominantou náměstí je kostel sv. Jakuba z 2. poloviny 13. století, v letních měsících se zde konají
zajímavé varhanní koncerty. Panoramatický pohled na město získáte z rozhledny Semenec (čtvrtá
nejmenší rozhledna v ČR), vzdálené od centra cca 1 km příjemné procházky, pro pěší po červené
turistické značce. Poblíž rozhledny se nachází zajímavý komplex Přírodovědného muzea Semenec,
působivé místo pro malé i dospělé s množstvím jedinečných přírodovědných sbírek, které se prolínají
s herními a naučnými prvky, dobrodružnými úkoly a aktivitami pro děti. Ze zahrad muzea již uvidíte
soutok řek Vltavy a Lužnice.
Při delší procházce narazíte okolo Týna na turistické cíle, ať je to třeba Velký Depot, Židova strouha,
zámek Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí nebo obnovená historická stezka Potahové stezky po levém břehu Vltavy do Hněvkovic.
Pro více informací prosím sledujte webové stránky www.tynnadvltavou.cz, zejména kalendář akcí.
Týn nad Vltavou v letních měsících ožívá mnoha kulturními a společenskými akcemi, pestrého zaměření pro sport, společenské i kulturní vyžití. Těšíme se na Vaši návštěvu a nezapomeňte se zastavit
pro nové propagační materiály na infocentru.
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