SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
držíte již v ruce poprázdninové číslo a jistě si stejně jako já říkáte, že ty prázdniny zase
utekly. Školáci by s námi určitě souhlasili.
Připravili jsme si dotazníky spokojenosti s jídelnou při ZŠ a MŠ, cílem je zjistit spokojenost strávníků s obědy, neboť v poslední době je v Bukovsku toto velké téma. V příštím
čísle Vás s výsledky ankety seznámíme. Prosím jak rodiče dětí, tak ostatní strávníky
naší jídelny, aby si našli chvilku a věnovali čas vyplnění dotazníku.
Konečně již mohu informovat, že naše tělocvična je zkolaudovaná, bude tedy již plně
využívána školou i zájmovými kroužky a spolky.
Počátkem prázdnin k nám konečně dorazily tak dlouho očekávané kompostéry, celkem jsme zakoupily 220 ks a všechny byly vydány našim občanům. Pro připomenutí
uvádím, že tzv. udržitelnost těchto kompostérů je 5 let a po dobu těchto 5 let občané,
kteří kompostéry obdrželi, garantují, že jsou funkční, nepoškozené a na adrese, kterou
uvedli ve smlouvě, na jejímž základě byl kompostér vydán. Zájem o kompostéry se zjišťoval před dvěma lety a na základě tohoto seznamu byly kompostéry objednány.
Mám za to, že se nám vytratila informace, kam mohou občané uložit zeminu a stavební suť bez keramického materiálu. Připomínám, že skládka na tyto materiály je za
Bukovskem ve směru na Pelejovice po pravé straně, klíč je k zapůjčení na podatelně
úřadu městyse.
Srdečně zvu všechny občany na Bukovskou pouť, kterou jsme pojali letos jinak, než
bývalo zvykem. V pátek bude ve sportovním areálu taneční zábava, kde budou hrát
kapely Tlustá Berta, Náhodný výběr, Brutální Jahoda a Jaksi Taksi, dále bude kulturně-společenský program pokračovat v neděli, kde za kostelem u Bukovaru, budou hrát
k poslechu kapely Doubravanka a Lakomá Barka.
O pouti bychom vám rádi prezentovali projekt „Lékařského domu“, který začneme
stavět, jakmile stávající nájemce objekt opustí. Dům se bude bourat a následně se na
místě vystaví nový.
Závěrem vás informuji, že od počátku prázdnin máme již v provozu nové webové
stránky, které stále doplňujeme o další údaje. Pokud byste přesto měli za to, že tam
některé informace chybí, určitě se obraťte, buď na mě nebo na paní knihovnici Mgr. Markétu Farkovou a obsah webu doplníme.
Přeji všem občanům příjemný konec léta a začátek podzimu, opatrujte se.
Krásné babí léto vám přeje vaše starostka.
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O ČEM JEDNALA OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Dne 19. 6. 2019 – 7. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko
Přítomno: 14 členů ZM. Omluveni: Zdeněk Tůma. Hosté: dle prezenční listiny.

Kontrola plnění usnesení z 6. zasedání ZM Dolní Bukovsko
•

Kompostéry budou firmou AGROZET dodány dne 20. 6. – s občany bude sepsána
Smlouva o zápůjčce majetku – bude uveden typ zapůjčeného kompostéru.

•

Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu, s nímž má právo hospodařit státní
podnik a Smlouva o náhradě za zrušenou část vodního díla byla podepsána a čekáme na doručení s podpisem zástupce druhé strany.

Dotazy a informace k činnosti rady městyse.
Zastupitelům byly zaslány zápisy z jednání RM č. 12 a 13 a starostka vyzvala zastupitele
k dotazům k činnosti rady.

•

starostka informovala o fungování aplikace pro chytré telefony „Česká obec“ – podrobné informace budou zveřejněny v Bukovském zpravodaji, aplikace již funguje
a je možné si ji zdarma stáhnout do telefonu.

•

zastupitel Ing. Němec má dotaz k účelu půjčky od SMO Bukovská voda – půjčka
bude použita na financování opravy kanalizace, vodovodu a chodníků v ul. J. Koláře, poté bude opravena silnice.

•

zastupitelka pí Janečková má dotaz k přijetí dalšího technického pracovníka do
pracovní čety – záměrem je posílit pracovní tým pro zajištění bezproblémového
chodu sběrného dvora, zejména z důvodu zlepšení třídění odpadu dle platné legislativy.

•

Místostarosta P. Malecha informoval o záměru stáhnout v Dolním Bukovsku kontejnery na třídění papíru a tento by byl ukládán pouze na sběrný dvůr. V osadách
budou kontejnery na papír zachovány.

•

zastupitelka JUDr. Bartošová má připomínku k vyúčtování hospodaření v obecním
lese za rok 2018 – místostarosta T. Pavlásek hospodaření doloží.

•

zastupitel P. Kohout má dotaz k projektové dokumentaci na chodníky v ulici U Cihelny – místostarosta P. Malecha odpověděl, že projektová dokumentace bude
zastupitelům rozeslána.

•

zastupitel Ing. Němec má dotaz k využití poskytnutého daru firmou Heluz ve výši
70 tis. Kč – starostka informovala, že žádala o dar na charitativní rockový festival
EPIFEST a na ten bude také dar použit.
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•

zastupitel J. Brčák má dotaz k záměru zakoupení nemovitosti čp. 33 v Dolním Bukovsku – nemovitost je ve výhodné lokalitě, bylo by možné zřídit v ní dvě bytové
jednotky k pronájmu. Kupní cena nemovitosti je 2 500 000 Kč a paní starostka
osloví stavaře k ohledání a posouzení technického stavu nemovitosti. Poté bude
o koupi dále jednáno.

•

p. starostka informovala o zůstatcích finančních prostředků na účtech městyse:
běžný účet ČSOB – 10 694 610,19 Kč
běžný účet ČNB – 3 103 056,16 Kč
běžný účet ČS – 862 695,51 Kč (fin. prostředky na splácení úvěru)
účet sociálního fondu – 260 135,16 Kč
účet fondu obnovy vodohospodářského majetku – 3 466 038,81 Kč.

Další dotazy k činnosti RM nebyly.

Schválení členů finančního výboru

P. Pavel Kokeš ml. rezignoval na funkci člena finančního výboru. Pí starostka navrhla za
nového člena Ing. Jiřího Sedláka.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje jako nového člena
finančního výboru Ing. Jiřího Sedláka. Hlasování: 14/0/0. Usnesení č. 70/07 bylo schváleno.

Územní plán

P. starostka informovala, že na 8. 7. 2019 od 14.00 hodin je svoláno veřejné projednání
návrhu územního plánu. Termín projednání dle rozhodnutí Městského úřadu v Týně nad
Vltavou není možné měnit. Mgr. Anna Šubrtová se na jednání omluvila.
Zastupitel Ing. Němec vystoupil s připomínkou, že byl jmenován členem výběrové komise pro výběrové řízení na pořízení hasičské cisternové stříkačky, ale nebyl informován
o zadání výběrového řízení. Termín otevírání obálek je 25. 6. 2019

Rozpočtové opatření

Zastupitelům byl předložen ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 12 a 13.
Rozpočtové opatření č. 12 je na příjem dotace na pořízení hasičské cisternové stříkačky
od JčK ve výši 1 500 000 Kč a rozpočtové opatření č. 13 je na financování pořízení domácích kompostérů ve výši 916 600 Kč. Do doby přijetí dotace je potřeba zafinancovat
akci z vlastních prostředků.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočtová opatření
č. 12 a 13. Hlasování: 14/0/1 (Petr Malecha). Usnesení č. 71/07 bylo schváleno.
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Majetkové záležitosti – koupě, prodej, směna obecního majetku

Manželé z Radonic požádali o odkoupení pozemků parc. č. 1972/19 a 1945/4 v kú Radonice u Drahotěšic o celkové výměře 418 m2 zapsané jako trvalý travní porost.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemků parc. č. 1972/19 a 1945/4 v kú Radonice u Drahotěšic o celkové
výměře 418 m2 zapsané jako trvalý travní porost. Hlasování: 10/1(František Mazanec)/3
(Tomáš Pavlásek, Pavel Kohout, Ing. Jan Němec). Usnesení č. 72/07 bylo schváleno.

Diskuse k majetkovým záležitostem
•

Pozemek u kalových polí – zástupce RK AGRES navrhuje městysi, abychom odkoupili pozemek parc. č. 247/10 nebo aspoň jeho část, po diskusi bylo dohodnuto,
že si necháme předložit nabídku a následně o koupi budeme jednat na dalším
zastupitelstvu.

•

Místostarosta p. Malecha informoval, že byla provedena výměna oken v tělocvičně
a bude provedena kolaudace.

•

Správa silnic souhlasí se zřízením jednosměrné ulice v ulici V Hliníku, ale zástupci
Policie ČR nesouhlasí s umístěním stávajících zrcadel, hledáme další řešení.

•

JUDr. Bartošová navrhuje v ulici Na Hejčarech umístit dopravní značky Průjezd
zakázán z důvodu zvýšení frekventovanosti této ulice.

•

Ing. Bořuta má dotaz, jak pokračuje akce přístavby ZŠ – na akci je vydáno stavební
povolení (v případě změny projektu by bylo vydání nového stavebního povolení
problematické), je požádáno o grant ve výši 95 % uznatelných nákladů.

Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
•

Zastupitel p. Brčák navrhuje upozornit na přechod pro chodce u prodejny zmrzliny
nápisem Děti na silnici. Pí starostka uvedla, že toto není možné, bylo by to nelegální označení.

•

Zastupitelka pí Janečková má dotaz, jak pokračuje kauza s manželi Doubkovými
– spor zatím není dořešen, víme, že byl opětovně zpracováván znalecký posudek,
tedy bude jistě brzy i nařízeno jednání ve věci samé, ale dosud není znám termín.

•

Místostarosta p. Malecha informoval o tom, že do střechy na podporovaných bytech
stále zatéká, pravděpodobně je to způsobeno nevhodnými šrouby na střeše, bude
poptán řemeslník na návrh řešení.

•

Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Anna Šubrtová pozvala občany na školní akademii, která
se koná 20. 6. a ukončení školní roku.

•
•

JUDr. Bartošová předložila zastupitelstvu zápisy z jednání kontrolního výboru.
V době prázdninového uzavření MŠ bude zajištěno hlídání dětí v termínu 5. – 9.
8. 2019
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Starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast a ukončila jednání ve 20.30 hodin.

Dne 8. 7. 2019 – 8. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko

Přítomni: 12 členů ZM. Omluveni: Zdeněk Tůma, Jan Kohout, Mgr. Anna Šubrtová.
Hosté: dle prezenční listiny.
Kontrola plnění usnesení z 6. zasedání ZM Dolní Bukovsko.
Dle usnesení z minulého zasedání byly zveřejněny záměry prodeje obecních pozemků.

Schválení vybraného dodavatele na akci „Pořízení cisternové automobilové
stříkačky pro JSDH Dolní Bukovsko“.

Pí starostka informovala o průběhu výběrového řízení na výše uvedenou akci – pětičlenná hodnotící komise provedla výběr ze dvou uchazečů dle stanovených výběrových
kritérií. Výhodnější nabídkovou cenu nabídla firma THT Polička, s.r.o., IČO: 46508147,
a to 5 590 000 Kč bez DPH, a byla proto doporučena výběrovou komisí ke schválení
zastupitelstvu. P. Brčák doplnil, že pro vybavení vozidla bude použito stávající vybavení
starého vozu. Vůz by měl být dodán až 7 měsíců po podpisu Smlouvy (termín dodání
tudíž vychází až na příští rok). Dotace na pořízení vozidla, které budou městysi poskytnuty v letošním roce, budou muset být na konci roku vráceny poskytovateli a v příštím
roce budou poskytnuty opakovaně. Pokud by se podařilo vozidlo dodat do konce roku,
nemusely by se dotace vracet.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje dodavatelem na
akci „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Dolní Bukovsko“ firmu THT
Polička s.r.o., IČO: 46508147, s nabídkovou cenou 5 590 tis. Kč bez DPH s tím, že cena
vozu bude dofinancována z vlastních zdrojů. Hlasování: 12/0/0. Usnesení č. 74/08 bylo
schváleno.

Záměr koupě nemovitosti čp. 33 v Dolním Bukovsku

Zastupitelům byl předložen záměr koupě nemovitosti – pozemků, zastavěná plocha
a nádvoří par.č. st. 36 a pozemku zahrada par.č. 157/1 a stavby rodinného domu čp. 33
na st. 36 zapsané na LV 964 pro obec a kú Dolní Bukovsko. Majitelka tyto nemovitosti
nabízí k prodeji za cenu 2,5 mil. Kč. Paní starostka zdůvodnila záměr koupě tím, že
uvedené nemovitosti se nachází ve středu obce, bezprostředně sousedí se ZŠ a MŠ.
Městys si nechal zhotovit na nabízené nemovitosti ocenění znaleckým posudkem a též
posouzení stavu stavby. Stavba je v uspokojivém stavu a v současné době nevyžaduje
investice na opravy. P. Kohout má dotaz k využití těchto nemovitostí. Nemovitost by zatím byla ponechána jako nájemní bydlení stávající obyvatelce domu. Stodola na pozemku by byla městysem využívána jako sklad, ale je nutné pro tento účel zhotovit vjezd.
Ing. Němec má námitku, že budova není pro městys smysluplně využitelná a koupě je
zbytečná – p. Malecha uvedl, že využití nemovitost najde do budoucna zejména pro
potřeby školy, neboť se nachází v jejím bezprostředním sousedství.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje koupi nemovitosti
– pozemků zastavěná plocha a nádvoří par. č. st. 36 a pozemku zahrada par. č. 157/1
a stavby rodinného domu čp. 33 na st. 36 zapsané na LV 964 pro obec a kú Dolní Bukovsko za cenu 2,5 mil Kč. Hlasování: 9/0/3 (Pavel Kohout, František Mazanec, Ing. Jan
Němec). Usnesení č. 75/08 bylo schváleno.
Pro financování schválené koupě je potřeba schválit a provést rozpočtové opatření.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočtové opatření
na výdej 2,5 mil Kč spojený s koupí výše uvedené nemovitosti. Hlasování: 12/0/0. Usnesení č. 76/08 bylo schváleno.

Majetkové záležitosti – prodej, směna obecního majetku
•

Pí starostka informovala, že byl zpracován znalecký posudek na pozemky parc.
č. 1945/4 a 1972/19 zahrada zapsané na LV č. 1 pro obec Dolní Bukovsko v kú
Radonice u Drahotěšic. Tento byl zaslán na vědomí žadatelům o koupi výše uvedených pozemků. Po jejich vyjádření bude na příštím zasedání ZM jednáno o dalším
postupu ohledně prodeje pozemků.

•

Pro další jednání o zpracování územního plánu je potřeba schválení určeného zastupitele pro spolupráci se zpracovatelem ÚPD.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje jako určeného zastupitele pro spolupráci se zpracovatelem ÚPD Dolní Bukovsko starostku Mgr. Ivanu
Makovičkovou. Hlasování: 12/0/0. Usnesení č. 77/08 bylo schváleno.

•

Občan požádal o koupi pozemku pč. 258/76 v kú Dolní Bukovsko o výměře 208 m2,
který sousedí s pozemkem v jeho vlastnictví.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje zveřejnění záměru
prodeje pozemku pč. 258/76 o výměře 208 m2 v kú Dolní Bukovsko ve vlastnictví městyse. Hlasování: 9/1 (Pavel Kohout)/2 (Petr Malecha, Ing. Jan Němec). Usnesení č. 78/08
bylo schváleno.

•

Občanka zaslala městysi žádost o směnu pozemků v kú Pelejovice. Před projednáním v zastupitelstvu městyse byla tato zaslána k vyjádření Osadnímu výboru
Pelejovice.
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Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
•

Pan Malecha podal informaci ke kolaudaci tělocvičny – je zpožděna z důvodu problémů s vydáním hasičského posudku.

•

Obyvatelé ulice V Hradu (v části mezi ZŠ a Hraďákem) požadují omezení dopravy
z důvodu bezpečnosti – situaci není možné řešit, není možné na celém území městyse omezovat průjezd vozidel vytvořením jednosměrných ulic.

•

Pan Malecha informoval o poruchovosti zametacího stroje Holder, která stále trvá,
poruchy se objevují při využití stroje k sečení.

•

Záměr zakoupení návěsu na kontejnery – finanční náročnost je cca 320 – 380 tis.
Kč. Dále by bylo potřeba zakoupit ještě jeden valník za traktor pro potřeby pracovní
skupiny městyse.

•

Zůstatky na účtech městyse ke dni 8.7.:
běžných účtech městyse 15 966 322,82 Kč
účet pro splácení úvěru 861 305,71 Kč
účet sociálního fondu 260 148,30 Kč
účet fondu obnovy vodohospodářského majetku 3 466 038,81 Kč.

•

Konečně byly dodány zbývající kompostéry pro občany o objemu 1 000 l a budou
vydávány občanům, kteří jsou vedeni v pořadníku zájemců ve středu a v sobotu na
sběrném dvoře.

•

P. Mazanec informoval o jednání ohledně územního plánu, které proběhlo odpoledne, před konáním zasedání ZM.

•

Paní Kapinusová má dotaz k nepořádku na okraji osady Radonice – kdo toto způsobil a kdo je zodpovědný za odstranění. Pí starostka přislíbila řešení s vlastníkem
pozemků.

•

V návaznosti p. Malecha informoval, že v kú městyse bylo zjištěno 14 černých
skládek – na pozemcích městyse i soukromých vlastníků. Bude stanoven termín
k jejich odstranění.

•

P. Štráfelda má připomínku ke kvalitě obědů ve školní jídelně – obědy dětem nechutnají a děti prý chodí domů hladové. Pí starostka se pokusí s vedoucí školní
jídelny jednat o nápravě.

•

Ing. Svoboda má dotaz k přípravě akce v ul. Jana Koláře – je zadán projekt.

•

Chodníky Na Padělkách – akce bude etapizována, jelikož je finančně náročná, není
jistota získání dotace na akci a pokud budou chodníky budovány po etapách, bylo
by možné toto financovat z vlastních zdrojů.

Další dotazy a připomínky nebyly.
Starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast a ukončila jednání.
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Zápis z 13. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 10. 6. 2019
RM provedla kontrolu došlých faktur a platby provedené přes pokladnu. Stav finančních
prostředků k 10. 6. 2019 je 17 304 130,– Kč.
RM diskutovala o optimalizaci odpadového hospodářství. RM navrhuje na území D. Bukovska odebrat kontejnery na tříděný papír s tím, že papír by občané nosili přímo na
sběrný dvůr. Papír, který prodáváme dále ze sběrného dvora, zpeněžíme, naopak za papír, který je v kontejnerech platíme. Škola vyhlašuje rovněž akci sběr papíru, lidé mohou
vybavit papírovým sběrem školáka.
RM navrhuje svolat zastupitelstvo na 19. 6. v 18 hodin, kde by se jednalo o novém
územním plánu. Veřejné projednání k územnímu plánu bylo nařízeno na 8. 7. ve 14 hodin. Ačkoli jsme na MÚ v Týně n. Vlt. sdělovali, že to není vhodný termín ani hodina, byl
termín i hodina ponechán.
ZŠ a MŠ DB žádá o povolení navýšení počtu dětí ve třídě v MŠ. Žádost zní navýšení
o 3 děti ve školním roce, tzn. o 1 dítě v každé třídě, žádost je formulována na 3 školní
roky. Celkem bude v každé třídě MŠ o 1 dítě navíc. Žádost je podávána pro všechny případy, neboť např. v příštím školním roce bude počet dětí o 1 žáka navýšen pouze v jednom oddělení MŠ. RM schvaluje navýšení počtu dětí v MŠ pro školní roky 2019/2020 až
2021/2022 do výše 27 žáků.
RM provedla poptávku na zpracování projektu „Zdravotní dům v DB“. Osloveny byly
3 subjekty:
1.

Atelier MARS, Pilař Pavel, Netolice 390, IČ: 65932820

349 748,–

2.

Projekční atelier, s.r.o, Ing. Miroslav Šťastný, Dříteň 192, IČ: 87847540

394 000,–

3.

Atelier Žák, Ing. Jaroslav Žák, Kollárova 740/35, Písek, IČ: 65937627

396 500,–

RM schvaluje zhotovitelem akce „Zdravotní dům v DB“. Atelier MARS, Pilař Pavel,
Netolice 390, IČ: 65932820 za cenu 349 748,– Kč s DPH.
RM jednala o možnosti koupě nemovitost čp. 33 v ulici V Hradu. Majitelka, paní Ambrožová, za nemovitost požaduje 2,5 mil. a na prodej spěchá. RM se kloní ke koupi
předmětné nemovitosti.
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RM byla seznámena se zápisem FV s tím, že konstatuje, že ze zápisu nevyplývá, že by
FV přijal závěr dle usnesení 53/05 ze ZM. Zápis FV bere RM na vědomí.
RM schválila vystavení záměru na pacht části pozemku p. č. 2740/14 v k. ú. Dolní Bukovsko (20 m2) vpravo od schodiště na základě žádosti podané provozovatelem obecního hostince, panem Petrem Hubeným, IČ 41742851 provoz (červen-září). Nyní je tedy
možné uzavřít smlouvu pachtovní. Rada městyse schvaluje uzavřít pachtovní smlouvu
na pronájem části pozemku p.č. 2740/14 v k.ú. Dolní Bukovsko (20 m2) vpravo od schodiště vedoucího do KD, v období červen-září za 200,– Kč/měsíčně s panem Petrem
Hubeným IČ 41742851.
Závěr jednání RM provedla starostka Mgr. Ivana Makovičková a jednání ukončila v 20.00.

Zápis z 14. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 11. 7. 2019

Přítomni: I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika. Omluven: Z. Tůma
RM provedla kontrolu došlých faktur a platby provedené přes pokladnu. Stav finančních
prostředků k 11. 7. 2019 je 19 901 653,– Kč.
Starostka seznámila radní s aktuální bezpečnostní situací, kdy na úřad městyse chodí
pan Petr Šíp vyhrožovat jak starostce, tak Petru Malechovi. Jeho jednání vzbuzuje důvodnou obavu, a proto na něho byla opakovaně volána hlídka PČR. Výsledkem je pouze
to, že jak I. Makovičková, tak i P. Malecha jsou předvolání na přestupkovou komisi do
Týna n. Vlt. Během jednání RM do kanceláře starostky opět vpadl pan Šíp, avšak zaskočen přítomností radních, utekl.
Se žádostí o pronájem KD v Sedlíkovicích na 9. 11. 2019 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 na 9. 11. 2019 za částku 1 000
Kč. Hlasování: 4/0/0. Usnesení č. 104/14R bylo schváleno.
Občan z podporovaných bytů podal žádost o nájem pozemku na parc. č. 116/2 v sousedství podporovaného bytu pro umístění montovaného zahradního domu. RM diskutovala
o plánovaném využití předmětného pozemku a důsledcích z toho plynoucích. Není vhodné kolem podporovaných bytů umožňovat vznik montovaných domků nebo zahrádek.
Mohlo by to podporovat sousedské spory v lokalitě. Podporované byty slouží primárně
občanům k překlenutí nepříznivé situace. Pokud má někdo zájem o využití pozemků za
výše uvedeným účelem, může si je koupit.
RM diskutovala o novém znění Řádu veřejného pohřebiště, kde bylo nutné doplnit konkrétní specifikaci hřbitova. V souvislosti s tím se RM zamýšlela nad nutností komplexní
úpravy hřbitova, což by bylo vhodné zařadit do plánu investic a prací na příští rok. RM
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schvaluje vydání novelizovaného znění Řádu veřejného pohřebiště. Hlasování: 4/0/0.
Usnesení č. 105/14R bylo schváleno.
Občan vypověděl nájemní smlouvu na zahrádku v lokalitě U Cihelny. Spolu s výpovědí,
přinesl žádost o pronájem zahrádky jiný občan z Dolního Bukovska. Bude vyvěšen na
úřední desce záměr k pronájmu. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu uvolněné
zahrádky. Zahrádka je o výměře 359 m2 na parcele parc. č. 257/1, v k.ú. DB, k záměru
bude přiložen plánek. Hlasování: 4/0/0. Usnesení č.106/14R bylo schváleno.
RM jednala o výši nájmu v nemovitosti čp. 33 V Hradu pro stávající obyvatelku. Cena
v podporovaných bytech je 60 Kč/m2. Toto bydlení není v režimu podporovaného bydlení, proto bude výše za 1 m 2 vyšší. Starostka zjistí vyhláškové ceny v čase a místě
obvyklé.
P. Malecha informoval o připraveném projektu nástavby školy s tím, že projekt bude
podán jako žádost o dotaci z iROPu, kde je výše podpory 95% způsobilých nákladů.
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z iROPu na projekt „Přístavba ZŠ – odborné
učebny“. Hlasování: 4/0/0. Usnesení č. 107/14R bylo schváleno.
Společnost Universal Solution s.r.o. podala cenovou nabídku za podání žádosti o dotaci
na projekt „Přístavba ZŠ – odborné učebny“ ve výši 15 000 Kč bez DPH. RM souhlasí
se zadáním žádosti o dotaci na projekt „Přístavba ZŠ – odborné učebny“ společnosti
Universal Solution s.r.o. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 108/14R bylo schváleno.
Starostka zaurguje pana Broma ze SÚS, aby doplnili značení u Ševětína i u Veselí.

Zápis z 15. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 1. 8. 2019

Přítomni: I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika, Z. Tůma
RM provedla kontrolu došlých faktur a platby provedené přes pokladnu. Stav finančních
prostředků k 1. 8. 2019 je 17 681 758,– Kč.
Starostka seznámila radní s aktuální situací v podporovaných bytech, kdy se opakují
stížnosti některých občanů na některé nájemníky podporovaných bytů. Starostka zpracuje písemnou výtku některým nájemníkům a bude-li situace nadále stejná, bude nájemníkům ukončena nájemní smlouva.
Jako reakci na záměr prodeje pozemku zareagoval občan Dolního Bukovska, soused
občana, který podal žádost o koupi. Starostka si oba zájemce pozve k ústnímu jednání
na úřad městyse.
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Žádost občanky z Dolního Bukovska za obyvatele slepé ulice Na Hejčarech o rozšíření
místní komunikace p. č. 648/4 tak, aby byla po celé její délce široká 4,75 m. Zúžení způsobuje zábřežek zahrady zasahující do komunikace. Úprava vyžaduje zúžení zábřežku
a zhotovení opěrného tarasu pod dotčenou zahradou. V týdnu od 5.8. bude provedeno
místní šetření a domluven postup a harmonogram prací.
Starostka seznámila radní se situací na hřbitově, konkrétně týkající se množících se
krádeží květin. Krádeže se množí hlavně v letních měsících. Řešením je monitorování
prostor hřbitova fotopastí. Občané budou informováni o nainstalování fotopasti.
RM schválila vystavení záměru na pacht části pozemku p. č. 237/1 v k.ú. Dolní Bukovsko
(5,48 m2) občanem s trvalým pobytem v Č. Budějovicích. Nyní je tedy možné uzavřít
smlouvu pachtovní. Rada městyse schvaluje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht části
pozemku p.č. 237/1 v k.ú. Dolní Bukovsko (5,48 m2) za roční pachtovné ve výši 50 Kč,
Hlasování: 4/0/1. Usnesení č. 110/15R bylo schváleno.
RM schválila vystavení záměru pachtu na zahrádku v lokalitě U Cihelny, konkrétně
p.č. 257/1 o výměře 359 m2, v k.ú. Dolní Bukovsko. O pronájem projevil zájem občan
z Dolního Bukovska. Nyní je tedy možné uzavřít smlouvu pachtovní. Rada městyse
schvaluje uzavřít pachtovní smlouvu na pacht části pozemku p.č. 257/1 v k.ú. Dolní Bukovsko (359 m2) za roční pachtovné ve výši 5 Kč za m2 Kč, Hlasování: 5/0/0. Usnesení
č. 111/15R bylo schváleno.
Se žádostí o zpevnění svahu na části pozemku městyse parc. č. 2740/32, který sousedí
s jejich zahradou se obrátili na RM manželé z Dolního Bukovska. Bude provedeno zpevnění svahu a na zpevněném svahu si majitelé zahrady mohou postavit plot. V týdnu od
5.8. bude domluven harmonogram. Místní šetření není nutné, situace v tomto místě je
radním známa.
Pan R. Holý, provozovatel pouti, zaslal nabídku na nájem pouti v D.B. pro rok 2019. Pouť
máme smluvně zajištěnou do 31. 7. 2020 s tím, že provozovatelé pouti mají obstarat
i pouť v H. Bukovsku, Radonicích i Pelejovicích. Roční nájem je 50 500 Kč. Smlouvu na
rok 2020 budeme řešit nejdříve v zimě.
Na podnět občana, který zazněl na minulém ZM, se RM věnovala tématu školní jídelny.
Starostka sestaví dotazník, který bude rozdistribuován strávníkům a následně vyhodnocen. Zaznívající připomínky zmiňují např. zbytečně častou přítomnost luštěnin v jídle,
minimální dochucení pokrmů, nedobrou kvalitu a chuť polévek, používání polotovarů,
vnitřnosti pro děti, chybí pestrost v jídelníčku. Následně bude vyvoláno jednání s paní
ředitelkou ZŠ a vedoucí jídelny.
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Poděkování paní starostce, radním a zastupitelům

Své poděkování vezmu od konce a chci poděkovat za přispění na oslavu 125. výročí založení sboru SDH Radonice (při oslavě děkoval velitel, ale zde nebyli všichni). Dík také
patří „Bukovským hasičům“, kteří se starali o občerstvení a našim ženám, které přispěly
sladkým i slaným pečivem k dobré pohodě hostů.
Potom bych chtěla poděkovat „za vláček“, který v našem parku dělá radost našim dětem
po celý den (díky břízám je tam stín).
V poslední řadě za obecní silnici, která díky recyklátu je schůdná i v dešti a nechodí se
blátem.

Marie Kapinusová

Třídní sraz

Bukovskou školu jsme opustili už v roce 1955, bylo nám čtrnáct let, protože v té době
základní škola končila osmou třídou. Někteří odešli dál do školy, jiní do učení, někteří
zůstali doma v hospodářství. Ale na školu jsme nezapomněli a začali jsme pořádat třídní
srazy sice až po letech, ale stihli jsme ještě pozvat své učitele (pana učitele Davida, paní
učitelky Jakšovou a Sudoměřickou i další). Nejdřív jsme se scházeli jen občas a jak nám
roky přibývají, scházíme se každý rok, díky pečlivé přípravě Františka Moudrého, který
nás vždycky už na začátku roku svolává, abychom si udělali čas na setkání. Všichni se
rádi vidíme a vzpomínáme – vždycky jen v dobrém – na naše učitele, ostatní spolužáky,
většinou si i zatancujeme při objednané „muzice“, v posledních letech v pěkném prostředí v restauraci na hřišti. Sraz máme samozřejmě vždycky před školou, která taky už
vypadá trochu jinak, ale pořád je to naše „základka“, pak teprve odcházíme na hřiště,
naše setkání uteče v družné zábavě až příliš rychle. A spolužák Honza Novák už má
připravenou báseň i pro neuvěřitelný rok 2020!
Ludmila Žižkovská

Sice o rok starší, ale nám to nevadí!
Prošel jsem cizí kraje
a mnoho předlouhých cest,
jen jedna cestička může
mne do Bukovska vést.

Když slyším tuhle „jihočeskou hymnu“
srdce se mi rozbuší a dojetím zjihnu.
Pokaždé když jedu na setkání
promítají se mi lotroviny i jejich potrestání.
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Cestou od Tábora k Veselí
všechno se ve mně tetelí.
Ani se o tom nikde nepíše,
že se měním ze starého Nováka na malého Remiše.
Vidím dětské i pozdější obličeje spolužáků,
i těch, kteří už nás sledují shora odněkud z mraků.
Je to příliš kruté se vším všady,
jak ta zubatá s kosou ničí naše řady.
Už jenom zbývá při kávě či při víně
probrat děti, vnoučata a vůbec věci rodinné.
Nikdo a nic nám nezabrání
těšit se opět v příštím roce na shledání.
Honza Novák – Remiš

EPIFEST – festival přizpůsobený lidem s epilepsií
Městys Dolní Bukovsko uspořádal první ročník rockového festivalu přizpůsobeného lidem s epilepsií s charitativním podtextem EPIFEST. Jeho konání významně podpořila
Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ v rámci projektu Oranžový rok. Akce se konala
v sobotu 6. 7. 2019 od 13:30 hodin a hlavní hvězdou byla kapela Oceán.
„Celý výtěžek ze vstupného ve výši 88 350 Kč byl věnován charitě, což jsme si
mohli dovolit díky sponzorům akce“ konstatovala starostka Dolního Bukovska Ivana
Makovičková a poznamenala, že v sobotu přišlo téměř 300 platících návštěvníků.
Odpolední program zahájil písničkář Fabian Berka, dále hrála soběslavská kapela Náhodný výběr, po které následovala ukázka Českého červeného kříže, jak pomoci člověku při epileptickém záchvatu. Z umělců vystoupili ještě Tommy First, Láska, Pekař
a po kapele Oceán zakončila akci místní bukovská kapela Marathon. Jedním z hostů
akce byl také Svätopluk Blažej, který byl vyznamenán časopisem Forbes jako jeden
z 20 nejinspirativnějších lidí roku 2018. Sám jako epileptik začal vyvíjet chytrý náramek,
který detekuje záchvat a je schopen vyslat nouzové volání s určením polohy pacienta.
Výtěžek ze vstupného bude věnován právě panu Blažejovi na zahájení sériové výroby
těchto náramků.
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„Primárním impulsem pro uspořádání takového festivalu byla moje sestra Monika, které
byla před pár lety diagnostikována epilepsie, od té doby se jako rodina snažíme pátrat
po novinkách léčby i medicínských pomůckách, které by mohly nemocným ulehčit život. Pro epileptiky je takřka nemožné navštívit koncert právě pro množství blikajících
světel a laserových efektů, proto jsme na festivalu žádný takový nepoužili“ doplnila
hlavní organizátorka akce Michaela Kantorová. „Návštěvníci akce byli nadšení stejně
tak jako umělci, kteří vystoupili, a proto bychom z EPIFESTu rádi udělali tradici a příští
rok uspořádali akci jako 2. ročník.“ dodává Ondra Musel, frontman kapely Marathon
a organizátor akce.
Starostka v této souvislosti ocenila spolupráci městyse Dolní Bukovsko s Jadernou
elektrárnou Temelín v rámci projektu Oranžový rok, která letos pokračuje bez přerušení
už čtrnáctým rokem. „Podpora Skupiny ČEZ je pro nás nesmírně důležitá a počet akcí,
které se s její podporou mohou ve všech našich místních částech uskutečnit, jde do
desítek ročně,“ doplnila Makovičková.

Dětské rybářské závody – Strhaná hráz JUNIOR CUP 2019
V sobotu 8. 6. 2019 se na rybníku Strhaná hráz uskutečnil rybářský závod pro děti
a mládež do patnácti let. Závod byl pořádán bez platby startovného na podporu rybářského sportu mezi mládeží. Závodu se zúčastnilo 27 závodníků, kteří mezi sebou
poměřili síly ve dvou kolech, kdy každé kolo trvalo 3 hodiny. Závodníci se s touto porcí
hodin popasovali na jedničku a závod byl dramatický až do posledních minut. Celkovou
vítězkou se stala Bára Bohdalová se 476 body, druhý skončil Tomáš Hess se 421 body
a třetí byl Jakub Špatný se 417 body. Největší rybu závodu chytil hned v prvním kole Sebastián Soukup a to kapra měřícího 71 centimetrů. Všechny děti si odnesly ze závodu
pěkné ceny od sponzorů a na všech byla vidět spokojenost, což dosvědčil i fakt, že se
děti hned ptaly na další ročník a od rodičů jsme obdrželi pochvalné ohlasy za organizaci
a průběh závodu. Poděkování patří panu Milanu Píchovi, který tento závod umožnil na
rybníku uspořádat a věnoval pro závodníky i ceny v podobě povolenek k lovu ryb. Poděkování také patří našim sponzorům jmenovitě: Flajzar s.r.o. – hlavní sponzor závodu,
LK Baits – Lukáš Krása, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. a QUAIL spol. s r.o.
Petr Vokroj, člen organizačního týmu
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Co jste hasiči, co jste dělali?
Hasiči Pelejovice

Náš sbor v letošním roce pokračoval v pestré činnosti jako v letech minulých. 1. května
jsme jako každoročně stavěli máj a pálili čarodějnice.
V sobotu 4. května jsme slavnostně otevřeli novou hasičskou zbrojnici. Slavnostní otevření zbrojnice podpořila Jaderná elektrárna Temelín skupiny ČEZ. Nový objekt posvětil
farář Římskokatolické farnosti Ševětín P. Josef Stolařík. Oslavy se zúčastnili zástupci
okolních sborů z Dolního Bukovska, Horního Bukovska, Neplachova, Dynína, Hartmanic
a Ševětína.
Novou zbrojnici jsme tímto představili široké veřejnosti. Po položení věnce k pomníku
padlých a slavnostním přestřižení pásky, jsme vysadili lípu, která bude tento okamžik
připomínat. Následovalo výtečné občerstvení reprezentované řízky a výbornými bramboráky, které připravily ženy našeho sboru. K tanci a poslechu zahrála skupina TATA
Band a musím říci, že opravdu zahráli parádně a vytvořili krásnou atmosféru.
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V sobotu 18. 5. jsme se zúčastnili obvodové soutěže v požárním sportu, kterou pořádali
hasiči z Horního Bukovska. Družstvo mužů přivezlo první pohár do nové zbrojnice za
vítězství v kategorii muži nad 35 let.
V sobotu 22. června jsme pořádali pouťovou zábavu se skupinou Trio Cross, kterou občas kazily dešťové přeháňky. V neděli 23. června se konala pelejovická pouť. Ta začala
poutní mší svatou v místní kapli a pokračovala posezením s hudbou. Pro děti byl celé
odpoledne k dispozici skákací hrad.
14. června jsme se zúčastnili oslav 95. výročí založení sboru v Horním Bukovsku.
V červenci jsme uspořádali pro děti soustředění s přespáním ve zbrojnici.
Na soutěži O blatský pohár v Komárově jsme měřili požární útok elektronickou časomírou našeho sboru. Soutěže se zúčastnilo družstvo mužů, ale útok se nezdařil.
Jan Němec

Výročí založení sborů jsou v plném proudu
Ve středu 5. června jsme pořádali tradiční dětský den pro děti z mateřské školky. Bylo
připraveno několik stanovišť, ale vše předčila hasičská pěna. V té se většina dětí
brouzdala, dokud úplně nezmizela. Dětem ze školy jsme také pomáhali. Vozili jsme je
na dopravní soutěže do Týna nad Vltavou a Českých Budějovic. Pro žáky šesté třídy
byla připravena beseda na hasičské téma. A dětem jsme ve středu 26. 6. při konání
dětského dne na hřišti napustili káď, aby se měly kde osvěžit.
Období od června do září se nese ve znamení oslav ostatních sborů. Letos tomu nebylo jinak. V pátek 14. června jsme navštívili kamarády z Horního Bukovska, kteří slavili
95 let. V sobotu 20. července jsme vyslali dvě delegace. První byla na oslavách 145
let založení sboru v Bechyni a druhá ve Zlivi, kde se konaly oslavy 120 let založení
zlivských hasičů. Týden nato jsme v Radonicích pomáhali se zabezpečením oslav 125
let založení tamního sboru, které byly spojeny s radonickou poutí. V sobotu 10. srpna
jsme byli v Údolí u Nových Hradů, kde slavili 115 let sboru.
Co se týká akcí s naším bufetem, tak jsme pomohli stavbou stanů k průběhu dětského
duhového běhu v Sedlíkovicích, který se konal 15. června. Ke konci července jsme
zakoupili dva nové stany na posezení. Jsou stejně velké jako ty předcházející, které
už bylo nutné čas od času opravit. Pořádali jsme dvě akce Hudebního léta. První se
konala v sobotu 29. června a vystoupila známá kapela Klídek. Druhá akce se konala v sobotu 10. srpna a kapela Kocourovo kartáč, stejně jako loni, nadchla všechny
přítomné. Obě dvě akce spojovalo několik společných věcí. Konaly se u sportovního
areálu v Dolním Bukovsku, vstup byl zdarma, jelikož hlavním pořadatelem byl Městys
Dolní Bukovsko a bohužel na oba koncerty dorazilo velmi málo lidí.
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Naši mladí hasiči se opět probojovali na finále MČR ve hře Plamen, když postoupili
z okresního kola, které se konalo v Bechyni. Letošní finále Plamenu se konalo ve
Vlašimi od 29. 6. do 1. 7. a náš tým skončil na celkovém 14. místě. Chtěl bych jim
poděkovat za reprezentování nejen našeho sboru, ale i Jihočeského kraje. Doufám,
že si toto klání náležitě užili.

Za SDH Dolní Bukovsko velitel sboru Tomáš Pavlásek

Aktualitky od mladých hasičů…
V letošním roce máme zatím zastoupení pouze ve starších žácích a dorostenkách.
Snad se po prázdninách rozjedou i mladší žáci, tedy spíše mladší žákyně, neboť
máme v této kategorii zatím pouze dámské zastoupení. Děvčata jsou však velmi šikovná, proto se těšíme, až své kvality budou moci předvést na nějaké soutěži.
Ještě v podzimním kole Plamene jsme nevěděli, zda do jarních postupových soutěží
budeme mít dost dětí. Zájem dětí o sportování ustupuje, je to globální problém a bohužel letos jsme ho pocítili i my. Nedávno jsem v jednom rozhovoru s basketbalistkou
Šárkou Jozovou zaznamenala poznatek, který trápí nejen ostatní sporty, ale dotýká
se i nás. Dovolím si kousek ocitovat pro představu, s čím musí trenéři většiny mládežnických oddílů bojovat. Je to hlavně přístup a zodpovědnost vůči týmu a určité povinnosti. Na dotaz, jestli jsou dorostenky, které doplní jejich tým, pokorné a učenlivé
odpověděla: „Za mých mladších let to bylo jiné, mají jistotu, že budou hrát, já jsem
jezdila na všechny zápasy, nikdy bych neřekla, že bych nejela, i když jsem nehrála.
Teď se vymlouvají na věci, které bych si za mých časů nemohla dovolit.“
Bohužel s tímto fenoménem se potýkáme i my, často se stává, že se některé děti neúčastní ani důležitých tréninků, ani závodů, a ne vždy jsou to důvody opodstatněné.
I v letošním roce se nám podařilo vybojovat postup na MČR, které se konalo ve Vlašimi na přelomu měsíce června a července. Ze základního kola byl náš postup až ze
druhé příčky ze třech postupujících. Do okresního kola jsme odjížděli doplněni nejen
mladší žákyní, ale i posilou z Hrdějovic a s polovinou týmu nových členů. Jen ten, kdo
se pohybuje kolem požárního sportu, ví, jak těžké je se naučit všechna pravidla. Vedli
jsme s převahou, nicméně disciplín je šest a poslední požární útok byl s neplatným
pokusem a rázem jsme si připsali do celkového součtu 14. místo. Po pěti disciplínách
nás mohl ohrozit již jen Lišov, který útoky umí, jenže zapsali stejnou příčku jako my,
a protože my měli tučný bodový náskok, na krajské kolo do Bechyně opět postoupilo
Dolní Bukovsko.
V Bechyni se naše družstvo předvedlo víc než skvěle, tým fungoval jako dlouho ne
a opět se to projevilo na výsledcích, na MČR jsme postoupili s pěti jedničkami a jednou dvojkou z požárního útoku.
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Na tréninky však zbývalo velmi málo času, přesto se nám podařilo, tak jako před krajem, potrénovat na tartanovém ovále ve Zlivi, kde nám kamarádi z SDH Zliv zapůjčili
i některé překážky, za což jim vyslovujeme díky. Naše tréninková zóna doma si sice
polepšila, nicméně zatím jsou naše podmínky pro trénink oproti špičkovým týmům
nedostačující, především tartanový povrch se nedá srovnat s trávou. Náš tým má velký potenciál, ale protože téměř nikdy se nedostaví všichni na trénink, je těžké dostat
výkonnost na vyšší úroveň. Z Vlašimi jsme sice přivezli 14. místo a spoustu krásných
cen (například deset spacích pytlů a další), ale pořád je to čtrnácté místo v republice,
což považuji za úspěch! Letošní závod nás sužovala obrovská vedra, ve stáncích na
stadionu naměřili 42 stupňů, přesto i v tomto počasí všechno zvládli, odběhali a ostudu rozhodně neudělali. Na takovém závodě se již bojuje o desetinky. Prima byl bazén
vedle stadionu, kde měli závodníci vstup zdarma a smutné bylo, že nás na tribuně
povzbuzovali tři fanoušci, mimochodem ani jednomu zde dítě nestartovalo. Později
dorazili ještě rodiče půjčeného hocha z Hrdějovic. Pokládám si otázku: „Jsme tak zaneprázdnění, že nemáme čas podpořit své děti? Vždyť Vlašim je co by kamenem dohodil i na jedno odpoledne. Děti právě svým nejbližším chtějí ukázat, jak jsou šikovné.
Je smutné, když bouří tribuny ve fanouškovských tričkách a ze solidarity právě nám
fandí a bubnují fanoušci z Moravy. Bohužel dopředu se to zorganizovat nedá, protože
nevíme, jestli postoupíme, ale i my si předběžně domlouváme dovolenou, protože ter18

míny jsou většinou pořád stejné. Snad se příště dočkáme, že se někdo z rodičů nebo
odrostlejších svěřenců chopí organizace a přijedou povzbudit Dolní Bukovsko na tak
prestižní soutěž. Vždyť i taková akce stmeluje lidi v obcích a myslím, že i naše děti by
si zasloužily vykouzlit atmosféru, i když se jim zrovna nedaří. Už v tom, že dělají něco
smysluplného, bychom je měli podpořit.
O prázdninách jsme se zúčastnili tradiční noční soutěže na Šumavě, přespali ve stanech s vyhlídkou na Zadov a po vydatné snídani od pořadatelů jsme vyrazili na výletík na „Malinové slavnosti“ do Malenic. Na únikové hře na místní faře jsme potrápili
hlavičky hádankami od místního faráře. Někteří z nás se podívali na hřbitov, je zde
pochováno mnoho známých osobností, např. Jiřina Jirásková a Zdeněk Podskalský,
popovídali si s místními lidmi ve velmi příjemné atmosféře. Odjížděli jsme sice s výhledem na sprchu a postel, ale zároveň příjemně naladění z malebnosti a přátelského
setkávání.
Naše dorostenky se do toho opřely hned v zimě, kdy jsme do zimní přípravy zahrnuli
i tréninky s kondičním trenérem. Tým je mladý a teprve získává zkušenosti, vždyť část
běhá za starší žáky.
Naše soustředění letos proběhlo i díky našemu městysi, který nám pronajal ubytovnu
na hřišti doma. I díky tomu, že vyšlo počasí a mohly jsme zařadit do tréninku překážky, se děvčata velmi zlepšovala. Do okresního kola jsme nastupovali bez jakýchkoliv
ambicí, jen pro zkušenosti. Přesto dívky vybojovaly stříbrnou příčku a mnohé si zaběhly osobní rekordy. Ve štafetě jsme dokonce zazářily a první místo získaly zaslouženě. Minulý týden jsme se účastnili „Bzučánských stovek“ na stadionu ve Čtyřech
Dvorech. Přivezli jsme dvě zlata, dvě stříbra a bronz, navíc jedna naše závodnice
získala vyhlídkový let letadlem.
Teď už nás čeká tábor a další závody sezóny. Tak si ještě užívejte prázdnin, zachovejte nám přízeň a držte nám palce!
Hana Nejedlá
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Tradiční pouť v Horním Bukovsku trochu jinak

Psát o guberňácké mariánské pouti se pro mne stalo téměř tradicí, tak jsem přemýšlel,
že letos vynechám – ne pouť, ale to psaní. Vždyť pisatel se chtě nechtě trochu opakuje
a čtenář se nudí, případně text přeskočí, nečte. Nebudu tedy psát a hotovo! Jenže události se začaly letos vyvíjet trochu jinak, tak jsem zvědavě sledoval, co nastane a v následujícím textu podám skoro přesný záznam o trochu jiné pouti.
Mohu začít? Tak dobře. Prvním překvapením byl příjezd pouťových atrakcí rodiny Flaksovy už o týden dříve! Co to? Spletli se. Mařenka Nováková, od níž pravidelně odebírají
elektřinu, je vyvedla z omylu a tak se Flaksovi stěhují někam jinam. Přijedou ještě jednou? Pondělí nic, úterý – náves prázdná, a konečně se na návsi objevila známá střelnice
i dětský koutek, Flaksovi drží slovo. Je tu pátek a další změna: přátelské posezení bude
až zítra, dnes hraje kapela Artefakt hard-rockovou muziku a na Guberně je poprvé. Jak
se muzikanti snažili, jsem se dověděl od trojice našich vnoučat, která se té muziky zúčastnila. Řádně promokli, ale kapelu pochválili pro její všestrannost a dobrý repertoár.
Déšť? Další letošní změna! Míro, jak je to možné? Odešel jsi do důchodu a snad jsi
nerozvázal dobré kontakty s těmi nahoře, tedy v nebi, s Floriánem a svatým Petrem?
Nebo se málo modlíš a oni ti letos narušili celou organizaci? Uvidíme.
Sobota ráno: počasí všelijaké, mraky šedivé, tak přemýšlíme, kde se dnes při našem
rodinném setkání usadíme? Na zahradě nebo ve světnici? Když začne pršet, budeme se
kvapem stěhovat dovnitř a bude blázinec. Dcery vyřešily problém jednoznačně, připravily posezení v chalupě. Všech dvacet se nás usadilo a všelijak se pohybovalo ve stylu
škatule, škatule – hejbejte se. Stejně jsme museli v 16.00 nastoupit na vzorně upravené
hřiště, kde se utkají fotbalisté SK Kuberna a pozor(!) – opět změna. Místo našich přátel
z Hartmanic nastoupí z důvodu nějaké svatby mužstvo sobětických FC Kohoutů. No
nazdar! Za pár minut vedou Kohouti tři nula, pak čtyři jedna, před poločasem pět tři,
a jak to bude dál, uvidíme po přestávce. Další neobvyklost: z Hartmanic unesli nevěstu
ve svatebním jezdeckém úboru, a ženich nikde. Nevěstu usadili na hřišti do „výčepu“
pod stromem a zápas pokračoval až do chvíle, kdy jej přerušil pořádný déšť. Do stanu – výčepu se namačkalo nejméně dvacet diváků i hráčů, čeká se až přestane pršet.
Přestalo, ženich stále nikde, nevěsta (hezká!) už je poněkud nevrlá, zato diváci z Horního mají lepší náladu, výkony hráčů se zlepšily a stav je vyrovnaný. Závěr je pro SK
Kubernu báječný! Opět vítězství 9:8, těsné, ale vítězství! Jdeme to zapít a těšíme se na
večerní setkání u harmonik. Utkání vzorně pískal předpisově oblečený Láďa Klika, nevěsta odjela bez ženicha. Harmonikáři Vláďa a spol. začínají přesně ve 20.00 ve velkém
stanu u hospody, i ostatní prostory jsou už skoro plné. Počasí zatím nezlobí, tak vesele
popíjíme, zpíváme a je nám dobře až do 21.00, kdy začalo poprchávat, pršet a doslova
„lejt jako z konve“! Brzy kape do stanů, za chvíli už teče voda po zemi, tak prcháme,
stěhujeme se do sálu, který byl rychle připraven pro posezení. No ne, Míro Kliko, důchod
nedůchod, večer klekni a popros ty patrony, aby bylo zítra hezky, nebo uvidíš! V sále je
dobře, Franta kovář dokonce zatopil v kamnech, nálada je veselá, harmonikáři se snaží
a bubeník jim s elánem pomáhá. Déšť poněkud přestal, skoro neprší, tak mohli předvést
moji vnuci bratři Stašovi ohnivou šou. Vše se jim podařilo, potlesk si opravdu zasloužili.
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Včas jsem opustil s manželkou restaurační zařízení, vždyť nás zítra čeká další náročný
pouťový den.
Ráno je slunečné, mraků či mráčků poskrovnu, on mě přeci jen „prezident“ Míra Klika
poslechl a pomodlil se. Mše v kostele je opravdu tradiční a s potěšením jsem konstatoval, že je tentokrát kostel zcela zaplněný, mnohem více než v loňském roce. Potom už
jde vše dle programu: dopolední pivo či štamprle s přáteli pod stany, k tomu neúnavně
vyhrává Hartmanická muzika. V poledne odskočit na pouťový oběd a po dobrém jídle
opět do hospody k muzice. Příjemnou změnou bylo i vystoupení souboru „Tančící miminka“. Šest maminek s mrňaty v šátcích předvedlo veselé tanečky a sklidily oprávněný
potlesk za tu báječnou podívanou. Hartmanická muzika už znovu vyhrává, já popíjím
kofolu. Nikam nepojedu, jen jsem zjistil, že musím vědět, kdy mám dost. V 19.00 asi
docela vyčerpaní muzikanti končí tu letošní tradiční a přece trochu jinou, ale vlastně veselou a vydařenou mariánskou pouť. Na shledanou za rok, jestli se dožijeme, co říkáte?
Karel Žižkovský

ZPRÁVY Z TJ DOLNÍ BUKOVSKO
Příprava na novou sezónu 2019/2020
Naši muži začali s tréninkovou jednotkou 10. července. Trénovali 3x týdně, pracovali nejen na své fyzické kondici, ale také zapojili herní průpravu. Před začátkem sezony měli
nabitý program: 20. 7. Memoriál Martina Macha, 27. 7. přátelský zápas se Suchdolem
nad Lužnicí (prohra 4:0), 3. 8. Memoriál Jaroslava Šikla a Václava Novotného v Ševětíně, 10. 8. přátelský zápas s Frymburkem (6:4, 4 góly P. Zahradník, 2 góly P. Kokeš)
a 18. 8. se odehrálo první mistrovské utkání v Neplachově.
Tímto zveme všechny sportovní fanoušky na utkání nejen mužů, ale také přijďte podpořit
i naše mladé fotbalové naděje (více informací na vývěsní tabuli TJ).

Memoriál Martina Macha
V sobotu 20. 7. 2019 se konal VIII. ročník tradičního memoriálu Martina Macha. Na místním hřišti změřily síly tři týmy – TJ Sokol Neplachov, SK Ševětín a naše domácí mužstvo.
První zápas začal ve 13 hodin a proti sobě nastoupil domácí výběr TJ Dolní Bukovsko
a TJ Sokol Neplachov. Po 70 minutách bylo skóre nerozhodně 2:2, a tak musely rozhodovat penalty. V nich byli úspěšnější muži z Neplachova a tím pádem si připsali první
výhru.
Po krátké pauze nastoupily na trávník týmy z Neplachova a Ševětína. Z předchozího
zápasu byl TJ Sokol Neplachov na vítězné vlně, a tak si hravě poradil i s týmem ze Ševětína. Toto utkání skončilo 4:1. Bylo tedy rozhodnuto nejen o vítězi celého turnaje, ale
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také králi střelců. Jaroslav Hruška dal všechny čtyři góly a tím posunul svůj tým na první
místo v turnaji a sebe nominoval na nejlepšího střelce.
V posledním třetím zápase se proti sobě postavila družstva TJ Dolní Bukovsko a SK
Ševětín. Tento zápas nedopadl pro domácí tým příznivě. Naši muži prohráli 4:3.
Po skončení celého turnaje byly všechny týmy a jednotlivci řádně oceněni. TJ Sokol
Neplachov si po vítězném tažení v obou zápasech mohl říct onu slavnou hokejovou větu
„Vítej, zlatý hattricku“.
Statistiky turnaje
Celkové pořadí:
1. místo

TJ Sokol Neplachov

2. místo

SK Ševětín

3. místo

TJ Dolní Bukovsko

Individuální ocenění:
Nejlepší střelec

Jaroslav Hruška

TJ Neplachov

Nejlepší brankář

Filip Miřátský

TJ Dolní Bukovsko

Osobnost turnaje

Richard Mach ml.

TJ Dolní Bukovsko
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Memoriál Jaroslava Šikla a Václava Novotného
V sobotu 10. 8. vyrazilo mužstvo „A“ týmu na turnaj do Ševětína. První zápas sehráli naši
muži s TJ Sokol Neplachov. Proti tomuto nedalekému sousedovi se domácímu mužstvu
nedaří. Fotbalisty TJ DB neminula stejná porážka jako na memoriálu Martina Macha,
3:2. Po vloženém zápasu staré gardy Ševětína, nastoupili hráči TJ Dolní Bukovsko proti
mladému výběru SK Ševětín. Na něm si spravili chuť a porazili ho vysoko 8:0. V tomto
zápase se třikrát prosadil kapitán Petr Zahradník a tím si vysloužil cenu pro nejlepšího
střelce turnaje. Náš tým odjížděl s celkovým 3. místem (1. místo TJ Dříteň, 2. místo TJ
Sokol Neplachov, 3. místo TJ Dolní Bukovsko, 4. místo SK Ševětín).
Milena Zahradníková

Fotbalová mládež na soustředění
Mladíci fotbalového týmu Dolního Bukovska se poctivě připravují na novou sezónu.
K tomu také patří soustředění. To absolvovali v nedaleké Kardašově Řečici. Při pravidelných dávkách tréninků pod dohledem čtyř trenérů se celkem 16 dětí připravovalo na to,
aby zlepšily nejen svůj fotbalový um, ale také aby stmelily partu a dokázaly tak předvést
ty nejlepší výkony v nadcházející sezóně.
Soustředění bylo uskutečněno od pondělí 29. června do pátku 2. srpna. Děti trénovaly třikrát denně a každý večer jsme vyplnili různými talentovými soutěžemi a jinými
aktivitami. Kluci mezi sebou soutěžili fotbalově, kdy byli rozděleni do 4 týmů, a to ve
složení Bukováci: Tomáš Jindra, Ondřej Krupka, Láďa Sobota a Vojta Stejkoza, Jitrnice:
Honza Pour, Prokop Přibyl, Kuba Farka a Štěpán Kubal, Spáči: Filip Farka, Pavel Kubík,
Dan Svoboda a Matyáš Tůma, Bukeláci: Honza Marek, Kryštof Kubal, Ondra Makovička
a Pavel Němec.
Naše příprava ale není jen o soustředění. Děti trénují dvakrát týdně bez ohledu na počasí celé prázdniny. Musím je pochválit, protože jejich přístup je skvělý. Už se nemůžeme
dočkat další sezóny, kdy budeme hrát již ve třech kategoriích, a to se staršími žáky pod
vedením Františka Hrušky a Jiřího Matouška, se starší přípravkou pod taktovkou Vojty
Koutského a nově také s mladší přípravkou pod trenérem Pepou Cihlou.
Chtěli bychom také poděkovat rodičům za podporu, kterou dávají dětem, a věříme, že jejich důvěru splatíme nejen výsledky, ale hlavně krásným fotbalem. O to přece u dětí jde.
Za trenérský tým Jiří Matoušek
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Anglický tábor v Dolním Bukovsku po čtvrté
I letos jsme s Američankou Tracy Rammler uspořádaly dopolední příměstský tábor pro
děti. Účastnilo se ho 13 dětí ve věku od 3. do 7. třídy. Letošní téma bylo vyprávění příběhů. Na začátku tábora děti pomocí vymyšleného příběhu vstoupily do fantastického
světa a jejich úkolem bylo se z něj během celého týdne dostat zpátky k rodičům. Děti
procházely příběhem, vybíraly si z nabídky možností, jak se příběh bude vyvíjet dál,
bojovaly pomocí kostek s draky, příšerami i zlými kouzelníky a hledaly ingredience pro
kouzelný lektvar, který jim umožní vrátit se domů. Samy vymýšlely, jaké zvláštní bytosti
v našem kouzelném světě žijí, malovaly mapu tohoto světa a nakonec i ve skupinách
navrhly část příběhu, kterou potom museli ostatní účastníci projít. Poslední den hledali
po Bukovsku přísady do lektvaru, který se nám nakonec podařilo uvařit a vrátit se tak
domů. Kromě toho jsme hráli spoustu her vevnitř i venku a celou dobu jsme se snažili
mluvit spolu anglicky. Děti vše krásně zvládly, starší děti občas pomáhaly česky mladším
s porozuměním a snad si kromě zážitků odnesly z tábora i poznání, že se anglicky beze
strachu domluví. Děkujeme dětem za ochotu chodit do školy i v době prázdnin, škole za
poskytnutí prostor a městysi za vytištění knížek s příběhem pro účastníky. Elektronickou
podobu celého příběhu mohu zájemcům zaslat.
Petra Šebešová
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CO S DĚTMI PO ŠKOLE?
Nad touto otázkou co nevidět budou přemýšlet rodiče většiny školou povinných dítek.
Městys, základní škola a spolky v Dolním Bukovsku přichází každoročně s řadou aktivit,
kterými se děti po škole mohou zabývat. Ale za všemi organizacemi stojí vždy aktivní
jednotlivci, kteří se dětem věnují, snaží se jim předat svoje zkušenosti, zabavit je a rozvíjet je a v neposlední řadě vedení kroužků obětují svůj volný čas. Všem patří uznání
a velké poděkování.
Nabídku tradičních kroužků, které zajišťuje základní škola, obdrží děti na začátku školního roku. Výuku hry na hudební nástroje v prostorách zdejší školy poskytuje Základní
umělecká škola Musicale (http://www.musicale.cz/index.html).
Jednotlivé spolky působící v Dolním Bukovsku tradičně doplňují školní nabídku kroužků.
Pro přehlednost uvedeno v tabulce.
Název

Vedoucí

Kdy a kde

Hasičský sport

Hana Nejedlá

Pondělí a pátek 17:00 na hřišti

Fotbal

J. Matoušek, F. Hruška, V. Koutský,
J. Cihla

Středa a pátek 16:30 na hřišti

Miniodbíjená

M. Zahradníková

Středa 14:00 v tělocvičně

Myslivecký kroužek

František Kotrč, Vojtěch Vejvoda

Termín bude upřesněn v září

Rybářský kroužek

Jaroslav Trnka a Josef Vondra

Středa 13:00 ve škole

Od září se rozeběhne také nově kroužek keramiky pořádaný v klubu obecní knihovny.
Markéta Farková

Kroužek keramiky

Ve spolupráci s městysem bychom rády nabídly všem zájemcům dvě možnosti pravidelného tvořivého vyžití. Kroužek keramiky v Dolním Bukovsku je určen pro děti a bude
probíhat jednou týdně od poloviny září 2019. Přesný termín podle potřeb zájemců a lektorů:-) i další podrobnosti budou upřesněny na úvodní schůzce, která proběhne v pondělí 9. 9. od 16 do 17 hodin. Kroužek i schůzka budou probíhat v prostoru knihovny
v prvním patře Kulturního domu v D. Bukovsku. Kroužek keramiky zahrnuje i další s ní
spojené výtvarné činnosti, jako je kresba, práce s barvami, tvorba návrhů, propojení
keramiky i s jinými materiály a práce s nimi. Bude probíhat pod vedením Vandy Pertlové
ve spolupráci s Petrou Šebešovou.
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Víkendové tvoření pro malé i velké
Zájemcům všech věkových kategorií (od dětí po seniory) nabízíme pravidelná víkendová
tvoření ve stejném prostoru pod vedením Petry Šebešové. Tvoření by probíhalo jednou
za 14 dnů, nejspíše v sobotu odpoledne, ale termín se může změnit dle zájmu účastníků. Pracovat budeme s různými materiály a různými technikami, jako např. drátování,
plstění ovčího rouna, práce s voskem, korálky, malba na sklo, keramika (pod vedením
Vandy Pertlové) atd. Konkrétní termíny i témata budou zveřejněny vždy měsíc předem
na stránkách městyse a na nástěnce, na jednotlivá setkání se bude třeba předem přihlásit. Případné dotazy pište na vandaradost@seznam.cz či petra.sebesova@gmail.com.
So 28. 9. – 15 – 17 hodin – tvoříme z ovčí vlny – technika plstění jehlou
Pá 11.10. – 16 – 18 hodin – korálkování
So 26.10. – 15 – 17 hodin – tvorba lampionů
Těšíme se na vás!

OBECNÍ KNIHOVNA
Pravidelní návštěvníci knihovny již vědí, že knihovna prošla zásadní proměnou. Během
první poloviny roku se bouralo, řezalo, brousilo, natíralo, bílilo, třídilo, překládalo do
krabic a stěhovalo. Prošlo mi rukama kolem 7 tun knih, z kterých bylo potřeba znovu
vystavět fond knihovny. Knihovna s fondem se nyní nachází v části bývalého dětského
oddělení. Fond knih je i nadále rozdělen na část pro děti a část pro dospělé čtenáře.
V části pro děti jsou nově vytříděny a označeny knihy pro prvňáčky – začínající čtenáře. Kromě klasických knih máme k vypůjčení také audioknihy a stolní hry. Na zkoušku
máme z Jihočeské vědecké knihovny zapůjčenou pro děti elektronickou Albi tužku a k ní
několik interaktivních knih. Pokud uvažujete o jejím zakoupení pro děti, můžete si ji přijít
k nám vyzkoušet.
Z bývalého oddělení pro dospělé jsme vytvořili Klub knihovny, kde je vždy po dohodě
s knihovnicí možné pořádat různá setkání, besedy, tvůrčí dílny anebo kroužky pro děti.
Kapacita klubu je 25-30 míst. Je možné využívat připojení k wi-fi, přístupná je i kuchyňka
s vodou a WC.
Další novinkou je zapojení naší knihovny do projektu Knihazknihovny.cz. Prostřednictvím tohoto internetového portálu si můžete objednat nové knihy pro sebe za velkoobchodní ceny, ušetřit za poštovné a vyzvednout si je zdarma v knihovně. Čtenářský průkaz není podmínkou. Pro bližší informace, termíny objednávky a doručení nebo pomoc
s objednáním mě kontaktujte.
Markéta Farková
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Obecní knihovna Dolní Bukovsko
BALENÍ UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ DO ŠKOLY
Mají učebnice a školní sešity nestandardní rozměr a chybí ti na ně obal?
Přijď si zabalit učebnice a knihy do knihovny. Zabalíme je spolu do kvalitní
pevné fólie pro knihy. Účast na akci není podmíněna členstvím v knihovně.
Akce se koná od 2. – 5. září ve výpůjční době knihovny.
Jednotná cena 5,– za materiál na 1 obal.

KALENDÁŘ AKCÍ
Datum akce
6. 9. 2019

Název akce

Místo konání

Pouťová zábava Tlustá Berta, Náhodný výSportovní areál D. Bukovsko
běr, Brutální jahoda, Jaksi taksi

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

D. Bukovsko, park za kostelem

15. 9. 2019 Pohádkové rozloučení s prázdninami

D. Bukovsko

5. 10. 2019 Posvícení Sedlíkovice

KD Sedlíkovice

5. 10. 2019 Posvícení Radonice

Radonice

12. 10. 2019 Posvícení Horní Bukovsko

KD H. Bukovsko

26. 10. 2019 Hubertova jízda

H. Bukovsko

PROGRAM KINA
Začátky představení jsou v 18:00 v sále KD Dolní Bukovsko.
https://www.dolnibukovsko.cz/program-kina
13. 9. 2019
18:00
27. 9. 2019
18:00

Psí veličenstvo – Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já
a pozná sílu opravdové lásky a přátelství. (Animovaný; Belgie; 2019; 92 min)
Dumbo – Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera a jeho děti, aby
se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté zjistí, že Dumbo umí létat a cirkus zažije neuvěřitelný návrat. (Rodinný,
Fantasy; USA; 2019; 112 minut)

11. 10. 2019 V oblacích – Mávni křídly a rozleť se za dobrodružstvím. (Animovaný, Dobrodružný, Komedie,
18:00
Rodinný; Německo; 2019; 88 min)
25. 10. 2019 Leo Da Vinci: Mise Mona Lisa – Leonardo je kreativní odvážný chlapec, který svými vynálezy
18:00
neustále překonává zákony fyziky. (Animovaný, Dobrodružný; Itálie; 2018; 85 min)
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
Městys Dolní Bukovsko a SDH Sedlíkovice

Pozvánka na 19. posvícenské setkání
rodáků a příznivců obce SEDLÍKOVICE
Pozvěte i další své příbuzné a známé, kteří si chtějí posedět,
popovídat a zavzpomínat na mladá léta při hudbě
v kulturním domě v Sedlíkovicích

v sobotu 5. října 2019 od 20:00
K tanci a poslechu hraje Ševětínka.
Občerstvení zajištěno.
Všechny srdečně zveme!
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OBČANSKÁ KOMISE
JUBILEA
V měsíci září 2019 oslaví významná životní jubilea:
Vyhlídková Božena, H. Bukovsko

92 let

Koutská Marie, D. Bukovsko

80 let

Trnková Marie, D. Bukovsko

75 let

Pechová Marie, D. Bukovsko

75 let

Veisheiplová Marie, D. Bukovsko

70 let

Maťhová Světla, D. Bukovsko

70 let

Peterková Jaroslava, D. Bukovsko

70 let

Valešová Jana, Sedlíkovice

65 let

Bláha Josef, Hvozdno

65 let

Uchytilová Dana, Popovice

60 let

Nosková Vladimíra, Bzí

60 let

Šubrt František, D. Bukovsko

60 let

V měsíci říjnu 2019 oslaví významná životní jubilea:
Filípková Miloslava, Pelejovice

93 let

Juhanyaková Verona, Bzí

90 let

Malechová Anna, D. Bukovsko

80 let

Otčenášková Marie, Pelejovice

75 let

Bušta Václav, D. Bukovsko

70 let

Karban Miroslav, D. Bukovsko

65 let

Míka Jiří, D. Bukovsko

65 let

Tomanová Milena, D. Bukovsko

65 let

Hatwiková Hana, D. Bukovsko

60 let

Pumpr Jiří, D. Bukovsko

60 let

Mach František, D. Bukovsko

60 let

Kliková Jitka, D. Bukovsko

60 let

Brčáková Hana, D. Bukovsko

60 let
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ÚMRTÍ
Miloslav Vaněk, Dolní Bukovsko

89 let

Marie Jedličková, Dolní Bukovsko

88 let

Renata Švandová, Dolní Bukovsko

49 let

Marie Karbanová, Dolní Bukovsko

88 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

NAROZENÍ
Elen Vokatá, Dolní Bukovsko
Zdeněk Franc, Dolní Bukovsko

Narozeným dětem přejeme šťastný život.

Výstava ovoce – 20. výročí výstavy a zahradnického oboru
Opět v letošním roce v říjnu (11. 10. – 15. 10. 2019) se koná ve SOŠ veterinární,
mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
Rudolfovská 92 v Českých Budějovicích regionální výstava ovoce. Tato výstava má
svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je ročníkem dvacátým. Každým rokem mnoho
pěstitelů z Čech, regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka a širokého okolí,
také zaměstnanci a žáci školy vystavují exponáty ovoce, a to odrůdy jablek a hrušek,
dále broskve, hroznové víno, mišpule, kdouloně a další plody podzimu.
Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční
vždy v pátek odpoledne, v první den výstavy.
Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti zahradnického oboru. Během
výstavy studenti také prezentují své maturitní projekty.
Výstava bude nesena v duchu 20. výročí založení zahradnického oboru a také 5. výročí oboru Rostlinolékařství. Oba obory jsou čtyřleté a zakončeny maturitní zkouškou.
Získáním maturitního vysvědčení nabudou absolventi také II. stupně způsobilosti pro
zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Mezi odborné předměty patří např. dendrologie, ovocnictví, zelinářství, květinářství, školkařství, rostlinolékařství, floristika, zakládání a údržba zeleně, právo a předpisy v rostlinolékařství, hygiena potravin. Absolventi
tak mají širší uplatnění na trhu práce a samozřejmě mohou i dále pokračovat ve studiu
na VŠ.
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny otevřených dveří určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy od 9:00 do 17:00 nahlédnout také do učeben, laboratoří a dílen všech oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství, Rostlinolékařství,
Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy, středisko praxe se svými
obyvateli – domácími zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si skleníky a výukový sad,
vidět studenty školy při různých činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také sami
zasoutěžit, mohou se účastnit celé řady dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti
na motokárách, jízdu traktorem a kombajnem, projet se na koních.
Na dvacátý ročník naší výstavy ovoce jste všichni srdečně zváni.

Mgr. Olga Cahová
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