SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
držíte již letošní páté číslo Bukovského zpravodaje, ve kterém se ohlížíme za uplynulými
podzimními měsíci.
Mám radost z toho, jak se nám povedla letošní pouť v Bukovsku, potěšily mě ohlasy
místních občanů, kteří na posezení s Doubravankou potkali i původní rodáky, kteří v Bukovsku již nebydlí a společně zavzpomínali. Páteční akce na hřišti, kterou letos hradilo
SMO Bukovská voda, měla hojnou účast i přes nepřízeň počasí. Příjemným zpestřením
byla i vernisáž obrazů a dobových fotografií paní Dany Markové, která se konala v domě
„u Hadrávků“. Rádi bychom v této tradici pokračovali, tedy, že v pátek bude zábava na
hřišti a v neděli posezení s hudbou za kostelem.
V září proběhla anketa na téma stravování ve školní jídelně, která byla určena jak dětem MŠ/ZŠ nebo jejich rodičům, ale i ostatním dospělým strávníkům. Mnozí nevědí, že
v naší jídelně se denně vaří cca 400 obědů a skoro polovina je určena právě pro tzv.
cizí strávníky, kterými jsou zaměstnanci AGRO družstva, někteří zaměstnanci Cihelny
HELUZ, zaměstnanci Úřadu městyse D. B. a stovka důchodců z Bukovska i okolí. Jaká
zjištění nám anketa přinesla? Odpovědi najdete v rozhovoru s paní Lomskou, vedoucí
jídelny.
Nyní se spolu s panem Jaromírem Klikou, paní Boženou Janečkovou a paní knihovnicí Markétou Farkovou věnujeme přípravám místního „senior klubu“, který je určen pro
občany cca 60+. Chceme uspořádat sérii setkání různě zaměřených, ať již máme na
mysli sportovní akce (cyklovýlet, procházka), ale i besedy na různá témata, jako např.
sestavování rodokmenů nebo témata související s medicínou. První setkání bude s heligonkami v místním KD, dne 23. 11. 2019. Před akcí zveřejníme plakátky.
V září byl zrealizován další úsek chodníků kolem náměstí, konkrétně od školy až k ulici
J. Koláře. Další etapa je na řadě. Postupně zpevňujeme některé účelové komunikace
recyklátem.
Jistě Vám neušlo, že jsme se pustili do renovace schodů do kulturního domu, jejich
stav byl havarijní a chůze po nich nebezpečná. Schodiště bude bezbariérové a už jsme
nechtěli čekat na to, až se vrhneme na komplexní rekonstrukci KD. Vím, že jsme před
několika lety jako zastupitelstvo určili rekonstrukci KD jako akci prioritní, ale tou dobou
jsme měli praktického lékaře ve své ordinaci na náměstí a nikoho asi nenapadlo, že za
pár let budeme řešit zázemí pro lékaře, což v tuto chvíli je opravdu urgentní.
Předpokládám, že k rekonstrukci KD dojde v novém dotačním období, kde mají být
prostředky právě na tyto účely. Musíme si uvědomit, že rekonstrukce KD bude finančně
velmi náročná, v řádech desítek milionů korun, což si neumím představit, že bychom
zvládli bez dotace.
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Avšak i ve starém kulturáku byla provedena částečná úprava. Po přestěhování knihovny
do jedné místnosti došlo nejen k jejímu zútulnění a celkově zpřehlednění knih a vzniku
hezké čtecí zóny, ale uvolnila se nám místnost, kde bylo původní oddělení pro dospělé.
Tato místnost nyní slouží jako klubovna k mnoha účelům. Ve středu od 9 hodin se pravidelně pod vedením Pavlíny Kovaříkové koná dětský klubíček a místnost bývá využívána
také jako učebna angličtiny a klubovna pro kroužek keramiky a tvoření, který vede paní
Šebešová s paní Pertlovou. Určitě by bylo možné klubovnu ještě využít, zájemci mohou
kontaktovat přímo mě.
V těchto dnech finišujeme s opravou brány u hřbitova, která byla opravena, obílena a do
výklenku byly umístěny dvě sošky svatých – Pražské Jezulátko a Panna Maria Lurdská,
které hezky zrestaurovala Dana Marková. Pannu Marii věnovala paní Anna Malechová
z ulice Na Hejčarech, Pražské Jezulátko pochází z kapličky z Radonic.
Krásný podzim vám přeje vaše starostka.

O ČEM JEDNALA OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Dne 3. 9. 2019 – 9. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko
Přítomno: 14 členů ZM. Omluveni: Jan Kohout. Hosté: dle prezenční listiny.

Seznámení s projektem „Lékařský dům“

Paní starostka přivítala zástupce Ateliéru Mars, kteří pro přítomné za pomoci obrazové projekce představili návrh projektu rekonstrukce objektu čp. 72 v Dolním Bukovsku na „Lékařský
dům“.
V objektu jsou plánované tři ordinace pro lékaře, včetně odpovídajícího zázemí a výdejna léků.
V 1. patře objektu jsou plánovány dva byty.
V průběhu prezentace byly přítomným zodpovídány dílčí dotazy k projektu.

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Dle usnesení z minulého jednání ZM

•

byla podepsána smlouva na koupi automobilové hasičské stříkačky s termínem dodání
v únoru – březnu roku 2020.

•
•

proběhla koupě nemovitosti čp. 33 v Dolním Bukovsku.
byl zveřejněn záměr prodeje pozemku pč. 258/76 v kú Dolní Bukovsko.

Dotazy k činnosti RM

Zastupitelům byly zaslány zápisy z jednání RM č. 15 a 16.
Paní starostka doplnila informaci o opravě chodníků v části náměstí před Bukovarem, která
byla již ukončena a po Bukovské pouti bude opraven chodník v místech mezi čp. 37 a 41.
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Dále paní starostka informovala, že byl vybrán zhotovitel pro opravy sakrálních staveb ve
Hvozdně.
Do jednání vstoupil p. David z Luční ulice s návrhem opravy chodníku v Luční ulici a využití nepoužívaných septiků k zachycení dešťové vody k dalšímu použití.

Majetkové záležitosti – prodej, směna obecního majetku
•

Zastupitelstvo městyse opětovně projednalo žádost občana o koupi pozemku pč.
261/1 v kú Popovice. Občan předložil geometrický plán, kterým byla z pozemku pč.
261/1 oddělena část b) o výměře 188 m2.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje zveřejnění záměru
prodeje pozemku pč. 261/1, část b) v kú Popovice o výměře 188 m2. Hlasování: 13/0/1
(Tomáš Pavlásek). Usnesení č. 80/09 bylo schváleno.

•

Zastupitelstvu městyse byla předložena nabídka vlastníků k odprodeji částí pozemkových parcel KN č. 247/10 a KN č. 247/8 v kú Dolní Bukovsko o celkové výměře
25 – 30 m2. Jedná se o pozemky, pod kterými jsou uloženy inženýrské sítě převážně
v majetku městyse a které navazují na veřejnou komunikaci poz. parcelu KN č.
237/11. Vlastníci výše uvedených pozemků nabízí odkup pozemků za následujících
podmínek – oddělovací GP předmětných pozemků a náklady na realizaci převodu
zaplatí Městys Dolní Bukovsko a kupní cenu navrhují ve výši 200 Kč za m2. Zastupitelstvo navrhuje, aby GP a náklady na realizaci převodu hradili současní vlastníci
pozemků.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje koupi části pozemkových parcel KN č. 247/10 a KN č. 247/8 v kú Dolní Bukovsko, jejichž výměra bude
upřesněna oddělovacím GP za podmínky, že oddělovací GP předmětných pozemků
a náklady na realizaci převodu zaplatí současní vlastníci nabízených pozemků. Kupní
cena pozemků bude 200 Kč za 1 m2. Hlasování: 14/0/0. Usnesení č. 81/09 bylo schváleno.

•

Zastupitelstvo městyse projednalo žádost občanů o koupi pozemků pč. 442/20
a 442/21 v kú Dolní Bukovsko o celkové výměře 44 m2 z důvodu přičlenění k nemovitosti pč. 383/6 v jejich vlastnictví.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje zveřejnění záměru
prodeje pozemků pč. 442/20 a 442/21 v kú Dolní Bukovsko o výměře 44 m2. Hlasování:
14/0/0. Usnesení č. 82/09 bylo schváleno.

3

•

Zastupitelstvo městyse projednalo žádost občanů o koupi pozemků pč. 442/19 a 442/29
v kú Dolní Bukovsko o celkové výměře 90 m2 z důvodu přičlenění k nemovitosti pč. 383/5
v jejich vlastnictví.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků pč. 442/19 a 442/29 v kú Dolní Bukovsko o výměře 90 m2. Hlasování: 14/0/0.
Usnesení č. 83/09 bylo schváleno.

•

Starostka městyse informovala zastupitele o záměru využití nakoupeného recyklátu
k opravě některých místních komunikací. Recyklát je nutné zpracovat, a proto je potřeba
poptat zhotovitele oprav. Jsou vytypovány lokality, kde je potřeba opravy provést. Celkové náklady na opravy jsou odhadovány ve výši na 500 tis. Kč. Pro výběrové řízení je
potřeba přesně stanovit lokality oprav a poptat cenu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele pokládky recyklátu na opravy obecních cest. Hlasování: 14/0/0. Usnesení
č. 84/09 bylo schváleno.

•

Zastupitelstvo městyse jednalo o nutnosti poptat a vybrat zhotovitele na plánovanou přístavbu ZŠ v Dolním Bukovsku z důvodu rychlé realizace akce, zejména z důvodu poškození střechy a tedy zatékání do budovy školy. Stavební povolení má městys vydáno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce přístavby ZŠ v Dolním Bukovsku, dle aktuálního stavebního
povolení. Hlasování: 14/0/0. Usnesení č. 85/09 bylo schváleno.

Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
•

Pí starostka informovala o stavu finančních prostředků na účtech městyse ke dni
2. 9. 2019.
BÚ ČSOB

10 349 350,14 Kč

BÚ sociální fond

271 660,21 Kč

BÚ fond obnovy vodohosp.maj.

3 466 038,81 Kč

BÚ ČS – na splácení úvěru

534 006,40 Kč

BÚ ČNB

3 200 338,96 Kč
17 821 394,52 Kč

•

Mgr. Šubrtová má dotaz k situaci ohledně stoky v Horním Bukovsku – pan Malecha uvedl, že v příštích týdnech započne firma Krška plánované práce.
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•

P. Pavel Kohout upozornil na poškození dveří u pošty a nutnost dohotovení parkoviště za
úřadem – bude provedena oprava.

•

JUDr. Bartošová má dotaz k organizaci Bukovské poutě a oslav výročí založení SMO
Bukovská voda – vše je zajištěno, za kostelem bude postaven stan pro vystoupení hudby
Doubravanka a Lakomá Barka, stánky budou umístěny v prostorách náměstí a Týnské
ulice. Vybírání poplatků za umístění pouťových atrakcí a stánků zajistí paní účetní s místostarostou a radním.

•

Ing. Němec upozornil na stížnosti na nepovolené koupání psů na místním koupališti
a problémy s tím spojené. Lokalita byla několikrát osazena tabulkami se zákazem koupání psů, ale toto opatření je bohužel neúčinné. Pro příští sezonu budou občané informováni v Bukovském zpravodaji a hlášením místního rozhlasu. Paní starostka informovala,
že pro příští rok by bylo možné získat příspěvek na revitalizaci této nádrže a letos ČEZ
přislíbil příspěvek na stromovou alej u koupaliště.

•

Ing. Svoboda má dotaz k realizaci opravy silnice v ul. Na Padělkách – oprava bude provedena dle finančních možností městyse.

Starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast a ukončila jednání.

Zápis z 16. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 13. 8. 2019
Přítomni: všichni členové RM
RM provedla kontrolu došlých faktur a platby provedené přes pokladnu. Stav finančních prostředků k 13. 8. 2019 je 17 789 395,– Kč.
RM rozhodla o postupné rekonstrukci chodníků. Nejprve se začne s chodníky kolem náměstí.
Začne se s realizací chodníku u Bukovaru, tato etapa měří celkem 74 m2, následně se bude
pokračovat u kostela, k ulici J. Koláře, tato etapa u kostela měří celkem 84 m2. RM tedy poptávala zhotovitele rekonstrukce chodníků, konkrétně dle ceny za m2. Osloveny byly 3 subjekty,
z nichž byla vybrána s nejvýhodnější nabídkou firma: Jan Krška, D.B., IČ: 72131667 – cena
1200,–/m2.
Návrh usnesení: RM schvaluje zhotovitelem akce „Rekonstrukce chodníků v D. Bukovsku.“
Jana Kršku, IČ: 72131667 za cenu 1 200,– Kč bez DPH za 1 m2. Hlasování: 5/0/0. Usnesení
č. 113/16R bylo schváleno.
RM jednala o zadání rekonstrukce „Pomníku padlým obětem I. světové války ve Hvozdně“.
Oproti původnímu rozpočtu se nepoptávalo zhotovení kovového plotu.
Osloveny byly 3 subjekty, z nichž byla vybrána s nejvýhodnější nabídkou firma: Mrlík Luděk
IČ: 456734464 s cenou 45 566,– bez DPH.
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Návrh usnesení: RM schvaluje zhotovitelem akce „Pomníku padlým obětem I. světové
války ve Hvozdně“ firmu Mrlík Luděk, IČ: 456734464 s cenou 45 566,– bez DPH. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 114/16R bylo schváleno.
Starostka seznámila radní se studií Lékařského domu, bylo domluveno, že se studií
budou seznámeni i sousedé nemovitosti. Seznámení proběhne 22. 8. 2019 v 17 hod na
radnici. Dopředu je již známo, že sousedé budou požadovat zhotovit plot, neboť po dobu
rekonstrukce (výstavby) se jejich nemovitosti stanou přístupné z ulice.
RM jednala o zadání rekonstrukce výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého ve Hvozdně.
Osloveny byly 3 subjekty, z nichž byla vybrána s nejvýhodnější nabídkou firma: Mrlík Luděk
IČ: 456734464 s cenou 95 499,– bez DPH.
Návrh usnesení: RM schvaluje zhotovitelem akce „rekonstrukce výklenkové kaple sv.
Jana Nepomuckého ve Hvozdně.“ firmu Mrlík Luděk IČ: 456734464 s cenou. Hlasování:
5/0/0. Usnesení č. 115/16R bylo schváleno.

Zápis z 17. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 2. 9. 2019

Přítomni: všichni členové RM
RM provedla kontrolu došlých faktur a platby provedené přes pokladnu. Stav finančních
prostředků k 2. 9. 2019 je 17 821 395,– Kč.
Se žádostí o snížení pachtovného se na RM obrátil pan D. Puchel, bytem H. Bukovsko,
provozovatel hospody Na Guberně. Nyní platí 3 000 Kč/měs, což se RM zdá i vzhledem
k ostatním vyměřených pachtům jako opravdu vysoké. RM jsou známy však některé
potíže související s provozem spočívající v nepříliš velké ochotě obsluhy, RM proto navrhuje dát do smlouvy ustanovení o pomoci při konání akcí, přehled akcí bude zapracován
do smlouvy. RM navrhuje stanovit pacht ve výši 1 000 Kč/měsíčně.
Návrh usnesení: RM schvaluje pachtovné panu D. Puchelovi za hospodu Na Guberně
ve výši 1 000 Kč měsíčně ode dne 1. 9. 2019. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 117/17R
bylo schváleno.
Se žádostí o výpůjčku KD v Horním Bukovsku na 14. 9. 2019 za účelem mysliveckého
posezení se na RM obrátil pan František Kotrč, myslivecký hospodář Mysliveckého spolku Dolní Bukovsko. Obvyklá částka za pronájem KD v Horním Bukovsku činí 1 000 Kč,
avšak MS DB požádal o prominutí. Návrh usnesení: RM schvaluje výpůjčku KD v Horním
Bukovsku MS Dolní Bukovsko na dne 14. 9. 2019 a to bezúplatně. Hlasování: 5/0/0.
Usnesení č. 118/17R bylo schváleno.
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RM má za to, že bychom měli pozvat předsedy osadních výborů a projednat s nimi nájmy
obecních KD či místností. Návrh témat a termínu starostka projedná s J. Klikou. Starostka je bude kontaktovat. Dne 16. 9. pojede RM do Hvozdna a Popovic.
Se žádostí na příspěvek na provoz Linky bezpečí se obrátila ředitelka Linky bezpečí, z.s.
Vloni se poskytl příspěvek ve výši 3 000 Kč. Návrh usnesení: RM schvaluje příspěvek
Lince bezpečí ve výši 3 000 Kč. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 119/17R bylo schváleno.
Žádost o zhotovení pergoly podali z OV Hvozdno. Pergolu si udělají svépomocí z kulatiny a dřeva. O pergole se bude diskutovat na jednání příští RM, která bude v Popovicích
a Hvozdně.
Nájem občance v nemovitosti V Hradu čp. 33 navrhuje RM stanovit částkou 70 Kč/m2,
u podporovaných bytů je nájem 60 kč/m2 a v bytě na Horním 50 Kč/m2, dále je stanovena
paušální částka za užívání dvorku a zahrádky 200 Kč. Záměr pronájmu není v tomto
případě nutné zveřejňovat. Obytná část občance bude v příštím týdnu vyměřena zaměstnancem městyse.
Návrh usnesení: RM schvaluje výši nájemného 70 Kč/m2 za byt č. 1 v domě v ulici
V Hradu čp. 33 a 200 Kč za zahrádku a dvorek, a to od 1. 8. 2019, paní Heleně Lukešové, bytem Týnská 255, DB, na dobu 2 let. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 120/17R bylo
schváleno.
H. Bukovsko – 2. pořadí, tento záměr rekonstrukce počítá i s celkovou výměnou krovů,
což se nyní nejeví jako nutné, takže by se pravděpodobně dalo ušetřit oproti původnímu
rozpočtu ve výši 2,1 mil. Kč. Přestože dotace letos nevyšla, bylo by vhodné začít s rekonstrukcí, objekt výrazně chátrá a za cca 2 roky by rekonstrukce stála mnohem více,
od roku 1972 se s objektem nic nedělalo.
Starostka shrnula závěry z jednání se zástupci ZŠ DB, týkající se stravování. S paní
Lomskou a Mgr. Šubrtovou a Mgr. Faflíkovou prošly dotazník k anketě, která bude v září
spuštěna a bude probíhat do cca 30. 9., následně budou probrány závěry. Do jídelníčku
budou zařazována nová jídla a vždy, když budou k obědu vnitřnosti, bude nabízena i jiná
alternativa. Kuchařky nebudou kouřit v objektu školy ani v bílém pracovním oblečení. Do
jídelny bude pozván kuchař externista, aby přinesl nové nápady a pomohl je implementovat.
Starostka seznámila radní s výsledky jednání s P. Horákem z ČUSu, který by pomohl
získat dotace na TJ, konkrétně na činnost, vybavení a případně i rekonstrukci ubytovny/
šaten na hřišti. K fungování TJ D. B. měl několik postřehů.
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•
•

TJ musí vybírat vyšší členské příspěvky, min. 500 Kč na dítě a 1 000 Kč na dospělého,
jinak nemůže žádat dotace.
TJ by měla sdružovat více členů a více sportů. Ideální cíl v našich podmínkách je pod TJ
začlenit hokejisty a šipky a ještě volejbal. Starostka s P. Malechou seznámí s výsledky
jednání výbor TJ.

Zápis z 18. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 16. 9. 2019
Přítomni: všichni členové RM

RM provedla kontrolu došlých faktur a platby provedené přes pokladnu. Stav finančních
prostředků k 16. 9. 2019 je 18 279 012,– Kč.
Malíř vymaluje i knihovnu na Horním Bukovsku. Tento týden začne malíř bílit v Sedlíkovicích, takže před nebo po KD v Sedlíkovicích vybílí i prostory knihovny na Horním.
Návrh usnesení: RM schvaluje bílení KD v Sedlíkovicích a knihovny na Horním Bukovsku malířství natěračství Petr Gališ, IČ 73534731, se sídlem Hluboká nad Vltavou, za
cenu 38 000 Kč. Hlasování: 4/0/0. Usnesení č. 122/18R bylo schváleno.
Problematika placení stočného, občané, zejména z osad, nechtějí platit stočné s tím,
že nejsou připojeni na kanalizaci. Pokud někdo odmítá platit stočné – tzn. příspěvek
do fondu využití kanalizace, což je zákonná povinnost, musí prokázat, že se odpadních
vod zbavuje jinak, tzn. prokáže adresným dokladem, že mu byla jímka vyvezena jiným
subjektem.
Radní J. Klika informoval o návštěvě v Hartmanicích na Šumavě s tím, že navrhuje
obdobnou akci uspořádat v příštím roce v Dolním Bukovsku. Akce by byla stylizovaná
staročesky jako jarmark se soutěží v pečení prasat, vycházelo by to z historie DB, které
bylo za středověku oprávněno konat jarmarky.
Pacht pozemků – vypoví se smlouva panu Josefu Krškovi st., dochází ke změně pachtýře, nástupcem pana Kršky je syn a je tedy hospodárné (pro městys) smlouvu upravit.
Předmětem smlouvy jsou pozemky cca 10 ha v prostoru dobývacího území a další pachtýř se bude vybírat ve veřejné soutěži.
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy o nájmu pozemků ze dne 3. 1.
2006, jejímž předmětem jsou nemovitosti – pozemky o celkové výměře zaokrouhleno
10 hektarů, v prostoru DP Dolní Bukovsko, uzavřenou mezi Městysem DB jako pronajímatelem a panem Josefem Krškou, Sedlíkovice 22, 373 65 DB, jako nájemcem. Smlouva má roční výpovědní lhůtu a bude vypovězena do 30. 9. 2019 a skončí 30. 9. 2020.
Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 123/18R bylo schváleno.
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Rozpočtové opatření č.12 – navýšení příjmů za pronájem pozemků ve výši 150 tis. Kč.
Návrh usnesení: RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2019. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 124/18R bylo schváleno.
Rozpočtové opatření č.13 – navýšení příjmů za pronájem vodovodu ve výši 150 tis. Kč.
Návrh usnesení: RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2019. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 125/18R bylo schváleno.
Rozpočtové opatření č.14 – navýšení výdajů na opravy chodníků v lokalitě nám. Jiráskovo – 250 tis. Kč – opravy chodníků byly schváleny usnesením RM č. 113/16 R dne
13. 8. Návrh usnesení: RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2019. Hlasování: 5/0/0.
Usnesení č. 126/18R bylo schváleno.
Rozpočtové opatření č.15 – z důvodu řešení kůrovcové kalamity v obecním lese je potřeba navýšit výdaje o 300 tis. Kč. Návrh usnesení: RM schvaluje Rozpočtové opatření
č. 12/2019. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 127/18 bylo schváleno.
Rozpočtové opatření č.16 – navýšení rozpočtu ve výdajové části o 100 tis. Kč na provedené čištění rybníků v Popovicích a ve Hvozdně. Návrh usnesení: RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2019. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 128/18 bylo schváleno.
Se žádostí o využití nové klubovny v prostorách bývalé knihovny v 1. patře KD se na RM
obrátila paní Pavlína Kovaříková s tím, že by vedla dětský klub, každou středu od 10 do
11 hodin. Návrh usnesení: RM schvaluje využití klubovny v KD paní Pavlínou Kovaříkovou bezplatně. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 129/18R bylo schváleno.
Se žádostí o využití nové klubovny v prostorách bývalé knihovny v 1. patře KD se na
RM obrátila paní Petra Šebešová s tím, že by vedla s kolegyní keramický kroužek. Kroužek by probíhal 1x týdně a jeho cena by byla 150 Kč za setkání. RM navrhuje zakoupit
základní potřeby v celkové výši 2 000 Kč nikoli na spotřební materiál. Návrh usnesení:
RM schvaluje poskytnutí prostor klubovny v KD DB a finanční dar na keramický kroužek
(paní Šebešová, paní Pertlová) na zakoupení základních potřeb až do výše 2 000 Kč.
Utracená částka bude doložena paragony. Pořízený majetek zůstane majetkem městyse
a bude k dispozici ostatním. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 130/18R bylo schváleno.
Dne 9. 9. 2019 byla doručena žádost finančního hospodáře MS Dolní Bukovsko o příspěvek na myslivecký tábor, který se konal v srpnu. Žádá o příspěvek 4 000 Kč. Tábora
se účastnilo cca 7 dětí, tzn. příspěvek na tábor bude poskytnut ve výši 1 500 Kč. O takové příspěvky je nutné žádat předem a předjednat. Návrh usnesení: RM schvaluje finanční dar na myslivecký tábor ve výši 1 500 Kč. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 131/18R
bylo schváleno.
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RM uvažovala o pravidle podpory dětských táborů, které pořádají místní spolky. Navrhovaná výše podpory bude 200 Kč na dítě na týden. Zn. bude-li akce kratší, bude částka krácena. Podpora bude určena výhradně pro děti místní, tzn. navštěvující ZŠ D. B.
anebo bydlící na území DB a osad. Pořadatel bude dbát na to, aby podpora cílila na
místní občany, tzn. na akcích typu „čerti“ nebo „vítání – loučení s létem“ se budou dárky
vydávat např. na žeton nebo dělána prezence. Návrh usnesení: RM schvaluje příspěvek
pořadatelům dětských táborů (soustředění) na podporu dětských táborů (soustředění)
ve výši až 200 Kč na dítě, výše příspěvku může být krácena v souvislosti s délkou trvání
akce a způsobem využití. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 132/18R bylo schváleno.
Se žádostí o příspěvek se na RM obrátil pan Jaroslav Hajný. RM připravuje v prvním
čtvrtletí roku seznam akcí, ze Sedlíkovic na posvícení požadavek nedorazil. RM chce
podpořit kulturu na osadách, a proto příspěvek poskytne, avšak pouze na hudbu a pouze max. do výše 8 000 Kč, což je obvyklá cena hudební produkce na večer. Pokud bude
žádost doručena i příští rok takto mimo plán kulturních akcí, nebude již akce podpořena
vůbec. Návrh usnesení: RM schvaluje příspěvek SDH Sedlíkovice na posvícení, které
se koná 5. 10., a to účelově vázaný, na kapelu až do výše 8 tis. Kč. Hlasování: 4/0/1.
Usnesení č. 133/18R bylo schváleno.
RM se nekloní k rozšíření silnice v lokalitě Luční ulice, kde byly odstraněny keře, byla by
využívána ke zbytečně rychlé jízdě nebo by prostor využíval někdo na parkování.
RM diskutovala o potoce v lokalitě Na Padělkách. Bylo by užitečné kousek potoka o výměře cca 10 metrů zatrubnit a zasypat, aby se tudy dalo přecházet. Bude zhotoveno
svépomocí zaměstnanci městyse. P. Malecha bude informovat na příští RM o postupu.
V 16.15 hod. se RM odebrala na jednání na místě, tzn. do Popovic a následně do Hvozdna.
V Popovicích bylo domluveno, že v příštím roce se budou dráty el. vedení dávat do
země. Občané by si přáli zrevitalizovat zastávku autobusu, ideálně po vzoru zastávky ve
Hvozdně. Dále by si přáli ke stávající boudě na návsi přistavět dřevěný domek s pergolou, v ceně max. do 200 tis. Občané Popovic poptají mezi sebou zájem o organizování
svozu dětí do školy, podle zájmu se bude postupovat dál.
Ve Hvozdně si občané přejí dřevěný dům na návsi u rybníka, předložili návrh montovaného domku se zastřešenou terasou o rozměrech 7 x 6 m, v pořizovací ceně do 200 tis.
Kč včetně prací souvisejících s posazením domku. Dále si přejí u čekárny ostříhat keře
(pámelník). Místní občan požadoval prořezání bříz u rybníčka z důvodu nepřiměřeného
zastínění jeho nemovitosti, nechá si zpracovat studii, totéž žádá místní občanka, kde
z boku její nemovitosti po obecním pozemku jsou stromy, které stíní její nemovitost.
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Další RM se bude konat 30. 9. a výjezd bude do Bzí a Horního Bukovska, kde to J. Klika
domluví.

Zápis z 19. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 16. 9. 2019
Přítomni: všichni členové RM

RM provedla kontrolu došlých faktur a platby provedené přes pokladnu. Stav finančních
prostředků k 30.9.2019 je 18 562 150,– Kč.
Schody v KD D. B. – budou zhotoveny, neboť se jeví havarijně a v souvislosti s tím bude
vybílen vchod do KD a hospoda. Jako malíř byl osloven pan Petr Gališ, se sídlem Hluboká n. Vlt., nechť předloží cenovou nabídku, neočekává se vysoká částka za vybílení.
Nabídku na opravu schodů zaslaly 3 společnosti, z nichž byla vybrána s nejvýhodnější
nabídkou firma: PROXMA s.r.o., Horusice 49, IČ: 28088077 s cenou 75 988,– bez DPH.
Návrh usnesení: RM schvaluje zhotovitelem akce „Schody do KD“, což spočívá v rekonstrukci schodů do KD v D. B., společnost PROXMA s.r.o. Horusice 49, IČ: 28088077 za
cenu 75 988,- Kč bez DPH. Hlasování: 4/0/0. Usnesení č. 135/19R bylo schváleno.
Žádost o zhotovení plotu zaslala paní Barbora Vaníčková s tím, že jim to bylo v minulosti přislíbeno rozhodnutím Rady č. 981/2018. RM zjistila, že žádné takové rozhodnutí
nebylo přijato. RM nevidí nutnost tento plot opravovat, ale můžeme nabídnout pomoc při
jeho opravě spočívající v pracovní síle obecních zaměstnanců. Pisatelka bude pozvána
na schůzku za účelem domluvy.
Dopis s nabídkou odkupu obecní nemovitosti zaslal pan Bižaca ze Sedlíkovic s tím, že
ještě navíc nabízí opravu fasády. Vyjádří se k tomu Sedlíkovický osadní výbor, pravděpodobně až na příští RM dne 14. 10. v Sedlíkovicích.
RM vybrala zhotovitele akce – stavby „Dolní Bukovsko AGRO – vodovod“. Nabídku
poslaly 3 subjekty, z nichž byla vybrána s nejvýhodnější nabídkou firma ČEVAK a.s.,
IČ 60849657, se sídlem Severní 8/2264, ČB s cenou 289 846,- bez DPH.
Smlouva bude uzavřena se společností ČEVAK a. s., jejímž předmětem bude zhotovení/
prodloužení stávajícího vodovodu tak, aby mohlo být napojeno i AGRO družstvo. Očekává se velká úspora za zemní práce, neboť je domluveno s panem Filípkem, že zemní
práce provede Agro družstvo svépomocí. Pro jistotu je však cena zemních prací kalkulována, ve smlouvě bude uvedeno, že pokud si zemní práce zrealizujeme sami (resp.
AGRO družstvo), cena za ně se hradit nebude.
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Návrh usnesení: RM schvaluje zhotovitelem akce „Dolní Bukovsko AGRO – vodovod“
společnost ČEVAK a.s., IČ 60849657, se sídlem Severní 8/2264, České Budějovice za
cenu 289 846,– Kč bez DPH. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 136/19R bylo schváleno.
Se žádostí o využití nové klubovny v prostorách bývalé knihovny v 1. patře KD se na
RM obrátila paní Dana Štefková, jednatelka CC Školy jazyků, s.r.o. s tím, že by se konala každou středu od 13 do 16 hod. angličtina pro děti. Návrh usnesení: RM schvaluje
využití klubovny v KD CC Školou jazyků, s.r.o. pro výuku angličtiny pro děti, bezplatně,
počínaje 5. 9. 2019 pro školní rok 2019/2020. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 137/19R
bylo schváleno.
RM projednala předložené rozpočtové změny č. 20 – přijetí finančního daru a jeho užití
– 2000 Kč. Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 20. Hlasování: 5/0/0.
Usnesení č. 138/19R bylo schváleno.
č. 21 – přijetí finančního daru od firmy Heluz na rozšíření provozní doby MŠ ve výš
50 tis. Kč a jeho užití. Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 21. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 139/19R bylo schváleno.
č. 22 – navýšení rozpočtových výdajů krytých z finančních prostředků na účtu městyse.
Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 22. Hlasování: 5/0/0. Usnesení
č. 140/19R bylo schváleno.
č. 23 – úprava rozpočtu dle předloženého návrhu. Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 23. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 141/19R bylo schváleno.
V 16. 30 hod. se RM odebrala na jednání na místě, tzn. na Horní Bukovsko a do Bzí.
Na Horním bylo domluveno, že v příštím roce začne oprava 2. pořadí obecního objektu, neboť tam vznikne zázemí pro hasiče a ve stávající hasičárně vznikne knihovna
a pamětní výstavka k poctě letci RAF Janu Hadrávkovi. Dále se RM byla podívat na
pozemky, kde se plánuje ČOV a na provedené zatrubnění kanalizační stoky na Horním
na pozemku F. Šubrta.
Ve Bzí žádali o přechod pro chodce přes cestu v blízkosti zastávky, avšak pouze za
předpokladu, že značka s označením přechodu nebude v místě, které je nyní vyhrazeno pro parkování. Dále žádali na účelovou komunikaci pořídit značku zákaz vozidel
nad 3,5 tuny. Dlouhodobě plánují pořízení dřevěné zastřešené pergoly zezadu obecního
objektu (dříve hospody). Bylo domluveno, že jakmile dodají plánky, jak si pergolu představují, bude poptána. Dále bylo domluveno, že poptáme jedli, která bude vysazena na
návsi, aby mohla sloužit jako vánoční stromeček.
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Další RM se bude konat 14. 10. a výjezd bude do Pelejovic a Sedlíkovic, starostka
domluví čas.

Zápis z 20. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 16. 9. 2019
Přítomni: všichni členové RM

RM provedla kontrolu došlých faktur a platby provedené přes pokladnu. Stav finančních
prostředků k 14. 10. 2019 je 18 647 899,– Kč.
Starostka informovala radní o novém návrhu ceny vody z ČEVAKu. Pro rok 2020 bude
cena vody činit částku 30 Kč/m3, což je o 3 Kč více než pro rok 2019. Důvodů zvýšení je
několik, počínaje nárůstem ceny ze SMO BV, zvýšení mzdy zaměstnanců ČEVAK a výrazně nižším odběrem MAVELY. Konečnou cenu stanoví ZM, které bude pravděpodobně
4. 11. v pondělí.
S žádostí o nájem nebytových prostor se na RM obrátila paní Dana Marková, žádá
o místnost – ateliér pro malování obrazů. Ideální se jí jeví místnost mezi podatelnou
a účtárnou. Z. Tůma se nedomnívá, že pronajímat prostory v budově úřadu je vhodné.
Paní Markové se nabídnou alternativní prostory, např. u paní Lukešové, zezadu KD, kde
je klubovna.
Se žádostí o zápůjčku KD v Sedlíkovicích na 26. 11. 2019 za účelem akce Rybí hody
se na RM obrátila paní Martina Píšová, Dolní Bukovsko a rovnou požádala o prominutí
úhrady za nájem s odůvodněním, že akce je finančně náročná a hojně navštěvovaná.
Obvyklá částka za pronájem KD v Sedlíkovicích činí 1 000 Kč. RM je známo, že Sedlíkovičtí zařídili úklid po výmalbě i výměně oken, o KD pečují a za to jim bude úhrada odpuštěna. Návrh usnesení: RM schvaluje zápůjčku KD v Sedlíkovicích paní Martině Píšové
na akci Rybí hody na den 26. 10. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 143/20R bylo schváleno.
Se žádostí o zápůjčku KD v D. B. na 30. 11. 2019 za účelem valné hromady se na RM
obrátil pan Tomáš Pavlásek, velitel SDH DB. Vzhledem k tomu, že žádá za spolek, bude
KD bezplatně zapůjčen. Přichystají si jej hasiči sami i následně uklidí. Návrh usnesení:
RM schvaluje zápůjčku KD v Dolním Bukovsku SDH Dolní Bukovsko na 30. 11. 2019 za
účelem konání valné hromady. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 144/20R bylo schváleno.
Městys má uzavřenou nájemní smlouvu ze dne 1. 2. 2004 se soukromou osobou, jejíž
předmětem je zahrádka – část pozemku parc. č. 257/13 část 1 o výměře 368 m2. Občan
nyní zahrádku v lokalitě U Cihelny nevyužívá, neboť zde již nežije. Naproti tomu o pronájem zahrádky požádal jiný občan, který s rodinou žije v paneláku U Cihelny. RM proto
souhlasí s výpovědí smlouvy o nájmu zahrádky uzavřené, a to ke dni 31. 12. 2019. Návrh
13

usnesení: RM souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy ze dne 1. 2. 2004 na zahrádku na
pozemku parc. č. 257/13 část 1. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 145/20R bylo schváleno.
RM projednala a schválila pacht rybníka Prdiválek na parcele parc. č. 2380 v kat. území
Radonice u Drahotěšic u lesa. Se svým záměrem se přihlásil pan Josef Kovář, Radonice 9, s tím, že se bude o rybník a okolí starat, vysadí stromy, prořeže stromy, nasadí
ryby k volnému rybolovu pro místní děti. Tím, že bude o rybník i přilehlé okolí pečovat,
navrhuje velmi symbolické pachtovné. Návrh usnesení: RM schvaluje uzavřít pachtovní
smlouvu, jejímž předmětem bude pacht rybníka Prdiválek na parcele parc. č. 2380 v kat.
území Radonice u Drahotěšic, s panem Josefem Kovářem, bytem Radonice 9. Smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou a pachtovné bude stanoveno ve výši 100 Kč/ročně.
Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 146/20R bylo schváleno.
Občan z Popovic nemá vodu (katastr Bzí), zároveň bude nutné vyřešit vodu pro ALAS,
když chtějí rozšiřovat stavbu. Starostka svolá schůzku s jednateli ALAS s.r.o. kvůli řešení vody, v návaznosti na to by byl vodovod prodloužen tak, aby si občan mohl udělat
přípojku. Nyní jsme mu poskytli cisternu s pitnou vodou, městys hradí náklady spojené
s cestou a občan vodu. Vodu zajistí ČEVAK.
V 16. 50 hod. se RM odebrala na jednání na místě, tzn. do Pelejovic a do Sedlíkovic.
V Pelejovicích bylo domluveno, že bude instalována vývěska, a to samostatně před objekt nové hasičárny, kolmo ke vchodu. Dále je v Pelejovicích velká poptávka po autobusech nebo ideálně závozu dětí do školy do D. B., ideálně v 7: 15 z Pelejovic a cca ve 14
hod z D. B. do Pelejovic. Pí Kokešová pošle seznam dětí a budeme jednat dále. Vyjádřila
i ochotu místních si za cestu dětí připlatit. Pan Hanzlík požaduje opravu (recyklátem)
místní komunikace v délce cca 10 metrů před jeho domem. Jakmile budeme mít poblíž
techniku, bude to tak provedeno. V příštím týdnu bude do Pelejovic zavezena jedlička
jako vánoční stromek k vysazení. Pelejovičtí požadují posílení popelnic na tříděný odpad, zejména plast a papír.
V Sedlíkovicích bylo domluveno, že nesouhlasí s prodejem garáží zájemci, raději by je
zbourali, jsou v havarijním stavu a mít vyklizený obecní pozemek přijde místním užitečnější. Proběhla diskuse ohledně nutnosti placení „stočného“, když v Sedlíkovicích
není kanalizace. Starostka vysvětlila, že „stočné“ je správně příspěvek do fondu obnovy
vodohospodářského majetku, ze kterého mohou být pak kanalizace vybudovány a je povinností občanů tuto platbu hradit. Pouze, pokud by se prokázali potvrzením, že odborně
a řádně byl zlikvidován obsah jejich jímky, může být platba odpuštěna. Takové potvrzení
však není doklad z AGRO družstva. Dále v Sedlíkovicích požadují přemístit popelnice
na tříděný odpad, sami se poradí kam a dají nám vědět. Na hlavní tah silnice poptáme
maketu policisty, neboť se to jeví jako účinnější řešení než měřič rychlosti. Myslivecký
spolek starostka požádá, aby odklidil mrazák ze Sedlíkovic, neboť vznikla potřeba skladovat věci v uzamykatelné místnosti, kam se mrazák již dále nevejde.
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Stonožkové děti na návštěvě v pražské ZOO

Letošní školní rok pro některé z našich žáků začal netradičně, neboť jsme velmi rádi
využili nabídku paní Běly Jensen a ředitele pražské ZOO ing. Bobka a přijali pozvání
do zahrady jako odměnu za mnoholetou spolupráci s hnutím Na vlastních nohou – Stonožka.
Zároveň děti dostaly zajímavý úkol – namalovat obrázky v rámci výtvarné soutěže Nakresli zvíře ze znaku aneb Heraldická zvířata očima dětí.
Hned v pondělí 9. září jsme se vydali dvěma autobusy na cestu do Prahy. U hlavního
vchodu se nás velmi mile ujali studenti Karlovy univerzity, kteří nás seznámili se symbolikou zvířat v šlechtických erbech, znacích států, krajů a měst a vysvětlili nám, podle
jakých pravidel erby vznikaly. Vyprávění bylo velmi zajímavé a děti aktivně reagovaly na
položené otázky. Poté jsme vyrazili na procházku celou zahradou, kterou nám v některých částech obohatila svým poutavým výkladem sympatická průvodkyně. Děti získaly
mnoho informací ze života zvířat.
Přestože nás ráno před odjezdem vystrašila zamračená obloha a předpovídaný déšť,vše
dopadlo skvěle a odjížděli jsme domů nepromoklí a navíc obohaceni o získané poznatky
a krásné dojmy.
Ivana Maříková a Helena Kovaříková
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Exkurze do Městské kompostárny v Písku a návštěva Zemského hřebčince
Dne 10. 9. 2019, v rámci projektu hrazeného Jihočeským krajem, se žáci 8. a 9. třídy
účastnili exkurze do Městské kompostárny v Písku. Kompostárna zpracovává bioodpad
vznikající při údržbě veřejné zeleně a bioodpad vyprodukovaný v domácnostech. Žáci
se seznámili s technologií zpracování biomasy, byli provedeni celým areálem a prohlédli
si techniku – drtiče, překopávače a kátrovačky. Měli možnost zhlédnout, jak se zpracovávají zbytky ze stravoven. Dozvěděli se také, že velkým problémem, který komplikuje
a prodražuje kompostování a sběr odpadu, je stále špatné třídění a nekázeň lidí.
Dalším naším cílem byla prohlídka Zemského hřebčince Písek. Tam nás přivítala paní
Sedláčková, která práci pro hřebčinec zasvětila celý svůj život. Provedla nás areálem
a dokázala zaujmout svým poutavým vyprávěním. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých
informací o historii a současnosti hřebčince, o chovu a životě koní a o různých akcích,
které se zde konají.

Mgr. Marie Chroustová

Návštěva místní vodárny
Ve středu 18. 9. jsme se zúčastnili exkurze místní vodárny. V modré budově nás přivítal pan
Anderle, který je ředitelem bukovské vodárny. Nejprve nás zavedl do zasedací místnosti, kde
nám povídal o bukovské vodě. Později přišel prostor i na naše dotazy. Některé z nich se týkaly
například spotřeby vody obyvatel v Dolní Bukovsku, do jakých měst a obcí naše voda putuje,
odkud se čerpá… Následně jsme se šli podívat na tzv. „bazénky“, ve kterých se filtruje voda
pouze přes mramorový písek, protože bukovská voda je tak čistá, že není potřeba dalších
úprav.
Chtěli bychom poděkovat panu Anderlovi za velmi pěknou exkurzi.

Milena Zahradníková

Projektový den Dopravní výchova a první pomoc
Dne 27. 9. 2019 proběhl na naší škole již tradiční projektový den Dopravní výchovy
a první pomoci, který byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu.
Tento den byl realizován v rámci projektu „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ve
správním obvodu ORP Týn nad Vltavou“ (MAP II v ORP Týn nad Vltavou). Na organizaci
celého projektu se podíleli pedagogové i žáci devátého ročníku, kteří zajišťovali chod na
jednotlivých stanovištích, vyhodnocovali výsledky a byli pomocnou rukou učitelům nižších ročníků. Projektový den byl pro žáky 4. – 8. třídy zároveň školním kolem Dopravní
soutěže mladých cyklistů. Pro žáky 1. – 3. třídy se jednalo spíše o seznámení, prohloubení a procvičení znalostí a dovedností z této oblasti.
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Mezi soutěžní disciplíny patřila znalost dopravních předpisů, která byla prověřována
formou testu v počítačové učebně. Zde žáci prokazovali znalost dopravních značek,
pravidel silničního provozu a zvládání dopravních situací na křižovatkách. Poskytnutí
první pomoci si žáci vyzkoušeli prakticky a jejich znalosti byly prověřeny testem. Poslední disciplínu tvořila jízda zručnosti, kde žáci prokazovali svou obratnost a zručnost při
zdolávání různých překážek na jízdním kole.
V letošní akci byl diskvalifikován pouze jeden žák, za nevhodné chování. Celkové výsledky ukázaly lepší znalosti v poskytování první pomoci než ve znalosti dopravních
předpisů. Jízda zručnosti byla pro někoho značně obtížná, avšak několik jedinců předvedlo jízdu velmi pěknou.

Vyhodnocení výsledků jízdy na koloběžce pro žáky 1. – 3. třídy:
1. třída

2. třída

1. místo Tomáš Uchytil 20,89 s.

1. místo Tomáš Zahradník 17,35 s.

2. místo Klára Vítová 20,90 s.

2. místo Vladimír Pinc 17,38 s.

3. místo Ella Kliková 21,24 s.

3. místo Kateřina Kukačková 17,92 s.

17

3. třída
1. místo Barbora Kokešová 16,93 s
2. místo Daniel Svoboda 17,28 s
3. místo Natálie Křížová 17,35 s
Vyhodnocení výsledků školního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů :
1. stupeň ( 4. – 5. třída)
1. místo Aneta Frolíková

5. třída (32 trestných bodů)

2. místo Pavel Kubík

5. třída (37 trestných bodů)

3. místo Tereza Kořínková
Simona Primová

5. třída (51 trestných bodů)
4. třída (51 trestných bodů)

2. stupeň ( 6. – 8. třída)
1. místo Tadeáš Maroušek

6. třída (32 bodů)

2. místo Kryštof Kubal
Aneta Ardamicová
Anděla Jindrová

6. třída (37 bodů)
7. třída (37 bodů)
8. třída (37 bodů)

3. místo Soňa Emmerová

8. třída (42 bodů)

Ostatní výsledky budou k nahlédnutí ve škole na nástěnce dopravní výchovy.
Přestože dopravní výchově na naší škole věnujeme zvýšenou pozornost, stále nemají děti
zažitá základní pravidla. Cyklistická helma je povinná do 18 let věku. Na silnici mohou samy
jezdit děti od 10 let. Do té doby pouze v doprovodu osoby starší 15ti let. Kolo by mělo mít
povinnou výbavu apod. Pokud se tyto věci nestanou při běžné jízdě na kole samozřejmostí
a nebudou se dodržovat, riziko vzniku úrazu nebo nehody se zvyšuje. Proto žádám rodiče, aby
dohlédli na své ratolesti před jízdou na kole, zda mají vše v pořádku.
Na procvičení teoretických znalostí jsou vhodné webové stránky např. www. bezpecnecesty.
cz, www.marketinadopravnivychova. cz, nebo www.skodahrou.cz.
Přeji příjemnou zábavu a bezpečnou jízdu všem!

Exkurze na SOŠ ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí

Hana Fišerová

Tato exkurze se uskutečnila v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Týn nad Vltavou II“ s názvem „Podpora výukových exkurzí a spolupráce se
středními a učňovskými školami, výrobními podniky“.
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Exkurze očima žáků:

Dne 11. 10. 2019 se naše škola vydala na návštěvu střední školy ve Veselí nad Lužnicí.
Pro mne nebyla tato škola žádným překvapením, na rozdíl od velké většiny spolužáků.
Ti totiž ani netušili, že tam nějaká škola vůbec stojí. Ten, kdo si myslel, že to bude v této
škole otrava, hodně rychle změnil názor, jelikož se všem tato škola velmi líbila. Řada
studentů školy má velmi pěkný vztah k živočichům a přírodě. Celkový dojem ze školy
byl pro mne pozitivní. Kolektiv lidí působil příjemně. I když je tu, podle mého názoru,
více dívek než chlapců, na své si zde přijde úplně každý. Viděli jsme terária a akvária
a v nich zajímavé živočichy. O živočichy se starají studenti, což považuji za dobrý zvyk.
Představili nám celý proces výroby piva. Dokonce jsme ho i ochutnali (nealkoholické).
Ve své podstatě jsme si prohlédli celou školu a probrali jsme všechny její plusy a mínusy. Navštívili jsme i internát, který se nám velice líbil. Myslím si, že se zde studenti cítí
opravdu jako doma a nenudí se.
Pro toho, kdo má rád přírodu, je to dobrý začátek profesní kariéry. Po absolvování této
školy je plno možností, jak se dál rozvíjet a zvolit si svou další cestu. Veselskou ekologickou školu hodnotím na jedničku s hvězdičkou.

Karolína Stráská, 8. třída

Dne 11. 10. jsme navštívili SOŠEP ve Veselí nad Lužnicí. Už když jsme vystoupili z autobusu, viděli jsme zelenou budovu, která se k názvu „ekologická škola“ přímo hodila.
Jakmile jsme vešli do školy, ujala se nás jedna z tamních učitelek. Odvedla nás do 1.
patra, kam jsme si odložili věci. Hned potom nás dvě studentky odvedly zpátky dolů do
auly, kde nám řekly, jaký bude program. Seznámily nás s možnostmi studia na tamní
škole. Kvůli našemu počtu 38 dětí, jsme se museli rozdělit na dvě poloviny, abychom se
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vešli do terária, minipivovaru a laboratoří. Půlka, ve které jsem byl já, šla nejdřív do minipivovaru. Tam nám vysvětlili, jak a z čeho vaří pivo, a dokonce nám ho dali i ochutnat.
Bohužel bylo nealkoholické. Pak jsme se vyměnili s druhou skupinou a zamířili jsme do
terária. Zde jsme viděli některé druhy ryb, agamy, užovky, korálovky, sklípkany, varany
a další plazy. Nabídli nám i hadí kůži, kterou si jedna spolužačka s radostí vzala. Potom
jsme se přesunuli do laboratoří, kde nám ukázali různé přístroje a vybavení. Vyzkoušeli
jsme si také pár pokusů a výsledky z nich jsme si odnesli domů. Nakonec jsme se šli
podívat na internát dívek. Tato škola mne velmi nadchla a přemýšlím, že by to mohla být
jedna z možností, kam podám přihlášku.
Štěpán Dudlíček, 8. třída

Jablíčkový den ve třídě „Berušek“

Uběhl nám první měsíc ve školce, kdy jsme ve třídě „Berušek“ vítali nově nastupující
dětičky. Velkými pomocníky pro nás byly děti, které v této třídě zůstaly z předchozího
roku. Nové „berušky“ překonaly období adaptace bez větších obtížích a s radostí se
začaly zapojovat do her i činností. Společně jsme se rozhodli, že přivítáme podzim. Ve
středu 2. 10. jsme si uspořádali v naší třídě „ Jablíčkový den“. Co to obnášelo? Každý
si přinesl své jablíčko, které ukázal ostatním kamarádům, společně si prohlédli pestrost
barev a naučili se novou básničku „Jablíčko se kutálelo...“ Abychom se protáhli, nechyběl ani „jablíčkový taneček“ ve dvojici s kamarádem. Nakonec nás čekal nejobtížnější
úkol, na který se děti nejvíce těšily. Vytvořit si jablečné koláčky! A tak jsme se pustili do
práce. Děti si tupým nožem jablka rozkrájely na malé kousky, válečkem vyválely těsto
a vykrajovátkem vykrojily koláčky. Ty si nazdobily kousky jablíček a posypaly skořicí.
Pak už nezbývalo nic jiného než je dát upéct. Vůně nám prozradila, že se nám jablečné
koláčky vydařily a po obědě si děti na koláčcích pochutnaly.
Děkujeme za spolupráci našim kuchařkám při dopečení koláčků.

třída „Berušek“

Hravé odpoledne s rodiči

Je to více než měsíc, co začal nový školní rok a s ním do třídy Kočiček přišly nové děti.
Abychom navázali ještě lepší spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou, uspořádali
jsme Hravé odpoledne pro rodiče a jejich děti.
Děti s pomocí paní učitelek a asistentky pedagoga předem přichystaly pro rodiče pohoštění v podobě podzimně nazdobených perníčků, jablečných koláčků a závinů, na kterých
si rodiče pochutnali. Po ochutnávce dobrůtek se šly děti s rodiči podívat na připravené
hry na koberci. Rodiče se seznámili s didaktickými hrami pro předškolní děti, které děti
rády hrají a které rozvíjejí jejich zrak, paměť, předmatematické dovednosti, logické myšlení a představivost. Rodiče se do her zapojili s vervou a sami uznali, že u většiny her
se musí opravdu hodně přemýšlet, což pozitivně ocenili s ohledem na přípravu dětí pro
20

vstup do ZŠ. Nechtělo se nám domů, ale čas nelze zastavit, proto jsme se odebrali ke
svým domovům s myšlenkou na další společnou akci s dětmi a rodiči, která se snad
vydaří tak zdárně jako ta, která právě proběhla.

Mgr. Jaroslava Šalamounová, třída Kočiček

OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM LÉTA
Myslivecký kroužek Dolní Bukovsko

Myslivecký kroužek navštěvuje 7 dětí. Děti do kroužku chodí už od věku, kdy začínají
základní školu. Musíme říci, že jsme se s dětmi rozhodně nenudili. Činností v přírodě
jsme měli opravdu dost. Od zakrmování zvěře v zimním období, přípravu zásypů pro
zvěř pernatou (bažantí) a vypouštění bažantí zvěře do volné přírody. Pomoc při sběru
shozů (paroží) v oborách Poněšice a Hluboká nad Vltavou. Příprava políčka pro zvěř
včetně sázení stromků pod rybníkem Strhanka. Příprava a účast na soutěž ZST na
zámku Ohrada, kde si děti vedly velice dobře. To je jenom část toho, co děti dělají
v našem kroužku.
Jako poděkování za práci dětí, kterou udělaly, jsme pro ně připravili letní víkendový
tábor v areálu Bažantnice v Hluboké nad Vltavou, který se konal od 23. 8. – 26. 8. 2019.
Po celou dobu nám přálo krásné letní počasí. Děti tábořily ve stanech, což se jim moc
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líbilo. Každé ráno budíček v 6:30, po ranní hygieně děti pomáhaly při krmení bažantí
zvěře ve voliérách, pak následovala pestrá snídaně a příprava na výlet. Každý den jsme
s dětmi dělali poznávací výlety na kolech po okolních cyklostezkách kolem Hluboké nad
Vltavou. Zdolávali jsme tratě 20 i 25 km denně. Po příjezdu do tábora děti čekala dobrá
večeře a po večeři večerní čekaná se zaměstnanci bažantnice.
Stravu pro děti připravovali sami vedoucí kroužku p. František Kotrč a p. Pavel Makovička. Nechyběla jídla ze zvěřiny, grilování, výborný bramborový guláš a jiné dobroty.
Na závěr tábora děti prošly stezkou odvahy, kterou připravili pánové Pavel Trnka
st. + ml., kde děti dokázaly, že jsou opravdu správní zálesáci.
Na závěr bychom chtěli poděkovat mysliveckému spolku Dolní Bukovsko, zaměstnancům Bažantnice Hluboká nad Vltavou, OÚ městyse Dolní Bukovsko a fě Čez-Energoservis spol. s. r.o. za podporu. Těm všem patří velký dík.
Znovu apeluji na rodiče, kteří mají děti školou povinné a mají zájem o přírodu, ať přijdou
mezi nás. Budeme rádi. Přijímáme děti od první třídy.
Kontakt: Kotrč František tel. 601 318 195

Vedoucí kroužku Kotrč František a Makovička Pavel

Výlet na Karlův hrádek

V sobotu 14. 9. 2019 nám počasí přálo, a tak jsme se rozjeli na Karlův hrádek. Po převezení
v Purkarci a malém občerstvení byl náš cíl blízko. Na Karlově hrádku nás čekal malý „bonus“
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– byli zde šermíři a pánové Landa, Bárta a Poborský. Po vystoupení šermířů naše cesta pokračovala na Hlubokou nad Vlt., kde jsme v restauraci U Kukiho poobědvali, prohlédli přístav
a přes Poněšice šlapali k domovu. Celé naší cesty se zúčastnil nejmladší Píďa a do cíle dorazil
mezi prvními. Věříme, že na jaře 2020 se zapojí i naše mládež a domluvíme společně trasu,
která by všechny lákala.
Marie Kapinusová

MOPED CUP – KUBERNA 2019 se změnil k lepšímu

Dne 24. srpna 2019 se uskutečnil 6. ročník této již tradiční motoristické akce pro nejslabší kubaturu motorek – mopedů.
Výraznou novinkou letošního ročníku bylo zařazení dalšího typu závodu pod názvem
„okruhy“. 18 zúčastněných závodníků se rozdělilo na dvojice a jezdily tři kola na uzavřeném travnatém okruhu. Vítěz vždy postupoval až do finálové jízdy o poháry. Zajímavostí
těchto závodů bylo více. Třeba náročný terén na nepříliš rovné louce měl za následek,
že sem tam někomu něco upadlo. Nepotvrdilo se pravidlo, že nejrychlejší moped vyhrává. Je něco jiného závodit sám na trati s rychlým rozjezdem anebo přiběhnout k mopedu
a teprve nastartovat a jet.
Velice hezké gesto prokázali závodníci vůči nejmladšímu jezdci Kájovi Kubíčkovi (12 let),
kterému udělili „zelenou kartu“ pro další postup v tomto novém závodě.
Následovali další, již tradiční závody. Časovka jednotlivců prodělala také změnou tratě,
která byla vedena centrem Horního s atraktivními místy pro samotnou jízdu, ale hlavně
pro diváky, kteří měli možnost sledovat závodníka na většině okruhu.
Velkému zájmu diváků se těšila již tradičně jízda zručnosti, která umí pořádně zamíchat
celkovým pořadím, což se také letos potvrdilo. Z pohledu diváků se některé disciplíny
jízdy zručnosti zdají velice jednoduché, ale zkuste se trefit vzduchovkou v motoristické
helmě do terče anebo převést kelímek s vodou ze stolu na stůl a nevylít.
Ještě by se dalo dlouze rozepisovat o zajímavostech jednotlivých závodů, ale je vždy
lepší se této akce zúčastnit, buď jako závodník anebo jako divák.
Několik faktů 6. ročníku Moped Cup – Kuberna 2019:
18 závodníků – nejstarší 64 let – F. Farka st., nejmladší 12 let – K. Kubíček ml.
Nejlepší závodník „ Kuberny“ – M. Jurčík- H. Bukovsko
Průběh závodů a doprovodného programu sledovalo cca 200-250 lidí.
Velkou podívanou zajistilo cca 50 motorkářů a motoveteránů, děkujeme.
Rozdáno celkem 20 cen, samozřejmě teklo šampaňské.
Příjemný hudební doprovod kapely Classic country collegium.
Krásné letní počasí, pohodová atmosféra, spanilá jízda celkového vítěze Honzíka Lišky
ze Sobětic.
Celkové pořadí Mopedcupu 2019 o Putovní pohár starostky městyse Dolní Bukovsko
1. J. Liška – Sobětice, 2. Kapár – Č. Krumlov, 3. Klimeš – Č. Krumlov.
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Velké poděkování sponzorům – Agro družstvo D. Bukovsko, Kovářství Nečas, Městys
D. Bukovsko, Bukovská voda (skákací hrad) a zejména JETE Skupině ČEZ.
SDH Horní Bukovsko za zabezpečení tratě, p. V. Linhartovi za pozvání motorkářů. Je
těžké vybírat jména, ale dovolte mi jmenovat dvě osoby, bez kterých si nedovedu představit Moped cup. Je to paní Martina Božková a pan Ladislav Klika. Obětaví a zapálení
lidé pro věc. Prostě srdcaři. Jak u nás na Horním “Kuberně“ říkáme: „Zase se něco
povedlo!“ Příště přijďte závodit (i ženy) anebo se jen podívat, jste vítáni.
Za pořadatele Jaromír Klika

Staré časy Bukovska

To byl název výstavy obrazů a fotografií, kterou uspořádala Dana Marková se svou rodinou, jako vzpomínku na staré časy Bukovska. Konala se v prostorách dvorku a dílny
bývalého domu Hadrávků, nyní již Ujků. Navštívilo ji mnoho občanů nejen bukovských,
ale i z okolí a řada rodáků, kteří si zavzpomínali na staré časy našeho městečka. Výstava byla otevřena o bukovské pouťi, takže návštěvy měly možnost si procházku městečkem zpestřit i hezkým zážitkem. Ti, kteří výstavu o pouti nestihli, mohli si ji prohlédnout
v sobotu o následujícím víkendu.
Danu Markovou znají všichni jako kadeřnici, ale už málokdo ví, že její velká záliba je
malování obrazů, hlavně krajinek a portrétů, které si mohli návštěvníci výstavy prohlédnout. Každý obdivoval portréty několika bukovských osobností, které již nejsou mezi
námi. Jejich podobu dokázala Dana zachytit tak, že vypadají jako živí. Ty maluje podle
předlohy, což měli možnost vidět návštěvníci během sobotního odpoledne, kdy tvořila
portrét podle předložené fotografie.
K vidění byly také historické fotografie Bukovska, které zapůjčila obecní kronikářka i někteří spoluobčané. A to jak z dob dávných, tak i pozdějších, jak se postupně měnil vzhled
našeho městečka. Zpestřením výstavy byly i dva již historické filmy, které natočili Oldřich
Dvořák a Josef Polách a které pak později byly ozvučeny. Starší návštěvníci při jejich
zhlédnutí poznávali řadu našich spoluobčanů, kteří již nežijí, tak jako autoři obou filmů.
K příjemné atmosféře výstavy přispěla i Adélka Malechová svým hudebním doprovodem
na kytaru a zpěvem. A protože přálo pěkné počasí a nechybělo ani pohoštění připravené
pořadateli, sobotní posezení na dvorku bylo pohodové.
A tak nezbývá než poděkovat Daně Markové a její rodině za uspořádání výstavy se
vzpomínkou na staré časy Bukovska. A popřát jí ještě hodně dobrých nápadů a hlavně
zdaru při její výtvarné činnosti.

Božena Janečková
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PODĚKOVÁNÍ

Začátkem září se konala akce „Staré časy“ v bývalém domě rodiny Hadrávkových v Dolním Bukovsku – výstava dobových fotografií, filmových záznamů a obrazů Dany Markové. Přehledně byl zdokumentován vývoj městyse od 2. světové války až do 80. let. Je
zachycena nejen prosperita tehdejšího JZD, ale i běžný život občanů a jejich vynaložené
úsilí při modernizaci obce. Mnozí občané (pamětníci) se poznávali na fotografiích nebo
ve filmovém dokumentu, vzpomínali na různé akce, které byly zachyceny a sledovali,
jak se s postupem času měnila tvář městyse.
Velice záslužnou práci odvedl tenkrát p. Polach, díky kterému máme dnes zachycen
historický vývoj obce ve fotografii i filmu. On se postaral o to, že dnešní šedesátníci,
sedmdesátníci a osmdesátníci se tam vidí a poznávají. Ti pamatují různé mezníky v životě obce z dob minulých a rádi na to vzpomínají. Je to zároveň živý památník pro mladé
občany, kteří můžou vidět, jak jejich obec vypadala před mnoha lety, jak se v Bukovsku
dřív žilo. Pro zdravou budoucnost obce je nutné znát i její minulost.
Ráda bych touto cestou vyslovila poděkování novým majitelům domu – rodině Markových z Bukovska a Ujkových ze Sedlíkovic, kteří měli s uspořádáním výstavy mnoho práce a starostí. Zhostili se toho s naprostou dokonalostí ke spokojenosti a nadšení všech
přítomných. Pro každého návštěvníka měli dveře otevřené, každého pohostili uvítacím
přípitkem a malým občerstvením. Velmi vkusně a přehledně byly fotografie vystaveny po
celém dvorku a v bývalé dílně se promítaly historické filmové dokumenty, zpracované
ve videu. Byly tu také vystaveny obrazy – portréty i krajiny – zdařilá díla paní Markové.  
Hosté mohli přímo sledovat její práci při vytváření nového výtvarného díla.
Nádhernou atmosféru umocnila ještě hra na kytaru a zpěv Adély Malechové.
Každý, kdo se přišel podívat, odcházel obohacen o hluboký zážitek. Jsem ráda, že jsou
mezi námi lidé, kteří touto formou zanechávají mladším generacím trvalý odkaz.
Mne osobně hřeje u srdce pocit, že náš rodný dům stále žije.
Rodině Markových a Ujkových patří náš vřelý dík.

Výlet Židovou strouhou

Za celou rodinu Hadrávkových Marie Korcová

Jak již to tak bývá, známe různé kouty naší vlasti, ale to co máme přímo za humny ne.
Po diskuzi na toto téma vedené v hostinci U Hrdličků na Modré Hůrce padlo rozhodnutí.
Zdoláme kaňon Židovy strouhy pramenící u nás ve Bzí, a to turistickým pochodem. Po
zajištění logistiky, tj. přepravy na výchozí místo „Židova strouha Mlýn na strouze“ zvané
U Kálala, se na sv. Václava vydáváme na pochod. Čeká nás asi 12 km pochodu s cílem
Bechyňské náměstí. Po proslovu a dokumentačním fotu vyrážíme. Zprvu se tok strouhy
vine řadou zákrut širokým údolím s lučinami. Po asi 2 km se údolí začíná svírat a vodní
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tok je třeba překonat nespočtem brodů či po kamenech hop a skok. Skály jsou vyšší,
masivnější a cesta náročnější. Asi v půli cesty je na krásném místě trempská osada
s chajdou. Od křižovatky „u Holkova“, kde se připojuje kratší cesta k ústí od Nuzic, je to
opravdu krása. Skalní útvary spolu s vodním tokem tvoří úchvatná zákoutí, brody a převisy. Drsným kaňonem se pomalu blížíme k ústí. Stálo to za to, nádhera. Po krátkém
pokochání a odpočinku vzhůru do Bechyně. Skutečně vzhůru, docela strmý výstup na
návrší s výhledem na Bechyňský zámek. Ještě trochu po rovině a slušným sešupem
zpátky k vodě. Jsme v „Zářečí“. To, že to na náměstí musí být do kopce, nám bylo jasné,
ale těch 220 schodů bylo pro některé z nás už tak akorát. Hrozný výstup, ale chytnout
dech a hurá na náměstí. Zde nás čeká restaurace Protivínka, výborná jídla a skvělé
nápoje. Po napojení a nasycení máme jasno. Musíme pokračovat, kam to tedy bude
příště?
Zdeněk Plaček, Bzí

CO JSTE HASIČI, CO JSTE DĚLALI?
SDH Popovice

Dne 14. září proběhlo slavnostní obnovení činnosti sboru SDH Popovice. Akce se konala za krásného počasí na popovické návsi. Během akce byla představena renovovaná
hasičská stříkačka, která byla zakoupena v roce 1940, o čemž svědčí zápis v kronice
obce Popovice: „V tomto roce se utvořil v naší obci, spolu s obcí Hvozdenskou, sbor
dobrovolných hasičů a byla zakoupena motorová stříkačka, která stála 40 000 korun.“
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První ročník Velké ceny okresu

V sobotu 31. 8. se konal další ročník Bukovského setkání. Letos nám ke zdárnému průběhu celé akce přálo po celý den slunečné počasí. Dopoledne se konal dvojboj mladých
hasičů, kteří své síly změřili ve štafetě 4x60 metrů a v požárním útoku. Naši závodníci se
představili v mladších i starších žácích. Po obědě vypukla soutěž dospělých, která byla
od letošního roku nově zařazena do Velké ceny okresu. Jedním z hlavních důvodů byl
neustále klesající zájem soutěžních družstev o toto klání. I tady jsme měli své zastoupení, dorostenky skončily na druhém místě a ženy byly na šestém místě. Muži po dlouhé
době zaznamenali neplatný pokus, kterých se objevilo několik, a tím pádem skončili na
chvostu závodního pole. V té době v hořejším stanu probíhalo setkání seniorů z Dolního
Bukovska a přilehlých osad a setkání zasloužilých hasičů.
Další akcí, které se účastníme tradičně, bylo setkání u památníku Jana Žižky v Trocnově, které se konalo v sobotu 7. 9. Letos této akci počasí moc nepřálo a to se odrazilo
i na počtu návštěvníků. Letošní pouť měli naši členové celkově výživnou. V pátek jsme
stavěli stany a pivní sety na místním hřišti, kde Bukovská voda slavila 25 let od svého
vzniku vystoupením několika kapel. Před ukončením akce přišel déšť, který nám znemožnil sbalení stanů v noci, a tak nás to čekalo v sobotu. V neděli ráno jsme veškeré
zázemí postavili v prostoru u kostela, kde se konalo vystoupení 2 kapel. I přes nepřízeň
počasí si tam našlo cestu mnoho návštěvníků, kterým se tato akce pořádaná u příležitosti bukovské pouti líbila. Po jejím ukončení jsme vše uklidili. V sobotu 14. 9. jsme
u příležitosti oslav 110 let založení sboru navštívili kamarády ze Žimutic.
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Vzhledem k tomu, že na Citroenu Jumper, který mají k dispozici hlavně naši mladí hasiči,
se objevovaly čím dál větší technické problémy a jejich odstranění stálo hodně peněz,
rozhodli členové našeho výboru o zakoupení jiné devítimístné dodávky, a to zánovního
Fordu Tranzit.
velitel sboru Tomáš Pavlásek

Jednotka SDH D. BUKOVSKO zasahuje

Začátek léta byl pro místní jednotku dobrovolných hasičů ve znamení požárů. Ve čtvrtek třináctého června byla jednotka vyslána v dopoledních hodinách na požár lesního
porostu většího rozsahu, který zde již hořel od středečního poledne. Na místě jsme
spolupracovali z jednotkou HZS ČB a jednotkami dobrovolných hasičů obcí Dyním, Neplachov a Veselí nad Lužnicí. Náš úkol spočíval dopravovat vodu z obce Dyním do nedalekého lesa. Páteční podvečer dvacátého prvního června byla opět jednotka povolána
s dvěma cisternami na ohlášený požár rodinného domu do obce Bobšice. Po příjezdu
na místo události jsme byli velitelem HZS Týn n/Vlt. vráceni zpět na základnu, protože
se jednalo o malý rozsah požáru v obytném prostoru, který zlikvidovala profesionální
jednotka. V pravé poledne 4. července opět dvě naše cisterny absolvovaly výjezd na
požár travního porostu kolem železniční tratě mezi Neplachovem a Ševětínem. Požár
byl zlikvidován ve spolupráci z drážními a HZS z Č. Budějovic. Následující sváteční den
bylo zapotřebí našich dvou cisteren v odpoledních hodinách u požáru nakladače a stohu
slámy u Veselí nad Lužnicí. Jednalo se o požár velkého rozsahu posečeného pole, stohu
slámy a nakladače, který slámu nahrnoval. Po delší době ve spolupráci s kolegy z Veselí
nad Lužnicí a Soběslavi se požár uhasil. Zbytek léta byl klidný a nemuseli jsme nikde za28

sahovat. V průběhu měsíce září jsme pročišťovali kanál v základní škole, zabezpečovali
průběh cyklistického závodu, který probíhal nedaleko naší obce. A snad poslední zásah
letošního roku byl proveden osmnáctého září na parkovišti u obchodu potravin, kde byla
zlikvidována větší olejová skvrna.
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.sdh.dolnibukovsko.cz

VJ SDH Stanislav Klika ml.

ZPRÁVY Z TJ DOLNÍ BUKOVSKO
Fotbalová mladší přípravka

Naše nejmenší děti začaly hrát fotbal. A je to nádhera. Koukat se na ty kluky, jak hrají, je
něco neskutečného. To nasazení, které předvádějí, je úžasné. Je na nich vidět, že fotbal
a sport jako takový milují a baví je to. Jako bonus k fotbalu, který předvádějí, můžeme
přičíst to, že vyhrávají a dávají hodně branek. Doufáme, že jim to vydrží a budou se dál
touto krásnou hrou bavit, protože to je to, o co nám jde.
Pokud i vy máte doma malého kluka či holku, neváhejte je přivést na trénink na hřiště
v Dolním Bukovsku ve středu nebo v pátek od 16:00. Děti se naučí nejen základy fotbalu, ale také základy pohybu jako takového.

Starší přípravka

Čekali jsme na to dlouho, ale dočkali jsme se. Ve starší přípravce hrajeme konečně
vyrovnaný fotbal. Kluci ročníkově dorostli a tak můžou hrát proti soupeři, který je stejně
starý. Hovoří o tom i body, které získáváme jak doma, tak na hřišti soupeře. Všichni
naplno pracují na trénincích i při zápasech a je to vše vidět na tom, jak se zlepšili. Jejich
hra je fotbalová a hezky se na ní kouká. Kluci mají velký potenciál, aby se vypracovali ve
skvělé fotbalisty a my budeme dělat vše proto, abychom jim v tom pomohli.

Starší žáci

Naši nejstarší hrají konečně na velké hřiště a je na nich bohužel vidět, že se s tímto
prostorem teprve sžívají. Pomalu si ale začínají zvykat a je to taky vidět. Hlavně na
tom, že začínají dávat branky. Stále ale mají na čem pracovat, aby dosáhli ještě lepších
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výsledků. Co tito kluci postrádají do výšky oproti soupeřům, musí nahradit v rychlosti
a technice. Máme v nich velký talent, stačí, aby si to uvědomili a našli trochu sebedůvěry. To, že fotbal hrát umí, svědčí i to, že někteří z nich se již účastní tréninků s muži.
Budeme klukům dál fandit a držet palce, aby se zvedli a ukázali nám, co v nich je.
Trenérský tým fotbalu

Ondrášovka Cup 2019

U12, ročník 2008 a mladší se zúčastnila v Holubově Ondrášovka Cupu, 2. kvalifikačního
kola, kde své síly změřili proti nejlepším z jejich ročníku. A bylo to také znát. Ne, že
bychom byli odevzdaným soupeřem, který tam přijel a nechal by si dát 20 gólů od každého. Naopak, přijeli jsme se tam ukázat a předvést všem, že i tak malý klub, jako jsme
my, může hrát vyrovnaný fotbal s kýmkoliv. A to se nám také povedlo. Naši soupeři byli:
Táborsko, Jihočeská Fotbalová Akademie, SKP a Křemže.

Jak si vedou muži na podzim?

Muži z Dolního Bukovska nezačali podzimní část sezóny zcela šťastně. Ve spoustě
zápasů se trápili v zakončení, zatímco soupeř byl velmi efektivní a bodovali tak poprvé
až ve 4. zápase. Postupem času se ale začali zlepšovat, dávat branky a uhrávat body.
Pokud budou pokračovat na této vlně i nadále, můžou být velmi nepříjemným soupeřem
pro všechny týmy v 1. B. třídě. Momentálně se nachází na 10. místě tabulky, ale s pouhou ztrátou 3 bodů na 6. Buk. Soutěž je velmi vyrovnaná a proto musí naši borci zabrat
a uhrát co nejvíc bodů můžou.
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Doufáme, že přijdete naše muže podpořit na zápasy a oni vám tak mohou dát radost
z pěkného fotbalu a výhry!
Zápasy:
Neplachov : Dolní Bukovsko 2:1 (F. Cihla)
Dolní Bukovsko : Č. Velenice 3:5 (P. Kokeš, J. Matoušek, J Kadlec)
Slavonice : Dolní Bukovsko 5:2 (R. Podhradský, J. Matoušek)
Dolní Bukovsko : Třebětice 1:1 (F. Cihla)
Studená : Dolní Bukovsko 2:0
Dolní Bukovsko : Ledenice 3:2 (F. Cihla 2x, F. Hruška)
N. Bystřice : Dolní Bukovsko 4:3 (F. Cihla 2x, F. Sedlák)
Dolní Bukovsko : Mladé 5:1 (F. Cihla 2x, T. Venčovský, J. Cihla, P. Kokeš)
Buk : Dolní Bukovsko 1:3 (L. Chochol 2x, J. Cihla)

Jiří Matoušek

Tenisový turnaj Bukovar open

Druhý ročník tenisového turnaje mužů Bukovar open, po roce obhájil loňský vítěz Tomáš
Zahradník. Za slunečného počasí se hrála krásná hra. Přišli známí bojovníci, ale i noví
hráči. Turnaj nachází odezvu nejen v Dolním Bukovsku a v nedalekém Veselí nad Lužnicí, ale dokonce i v Českých Budějovicích. Očekáváme tak, že příští ročník bude opět
zajímavější. Těšíme se na vás v roce 2020.
Za TJ a minipivovar Bukovar Ivan Bartoš

Pohádková cesta 2019

Letos jsme pro děti uspořádali pohádkovou cestu a navázali tak na úspěšný loňský první
ročník. Trasa pro děti vedla lesem a poté přes náměstí až na hřiště. Na startu si děti
vyrobily papírovou čepici, obdržely hrací kartu a mohly vyrazit na trasu. Protože účast
byla opravdu veliká, čekání si mohly zkrátit hrami a malováním na obličej – tímto moc
děkujeme Janě Bouškové. Po cestě navštívily 10 stanovišť, na kterých se setkaly s různými bytostmi a plnily připravené úkoly.
Jako první se na děti těšili dva pavouci a beruška, která chtěla pomoci osvobodit malé
berušky z košíku, aniž by se přilepily na pavoučí síť, kterou na ně malí pavoučci nachystali. Na druhém stanovišti se dostaly do spárů dvou loupežníků, kteří hledali do
služby své pomocníky, a tak děti zacvičovaly ve střelbě ze vzduchovky. Další kroky dětí
směřovaly ke stanovišti, kde se setkaly s pračlověkem. Zde si vyzkoušely, jaké to bylo,
když lidé chodili bez bot a také poznávaly různé materiály. Na čtvrtém stanovišti se
setkaly s čarodějnicemi a hádaly, co ukrývají v tajemných sklenicích. U hranice dříví navštívily dílnu Pata a Mata a pomohly jim zatlouct pár hřebíčků. Duchové drželi stráž nad
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dalším stanovištěm. Úkolem dětí bylo správně přiřadit předměty na vyobrazené stíny,
aby mohly dále pokračovat za Ferdou Mravencem. Ten válel koule do kopce a následně
posílal zpět, a protože jich měl moc, potřeboval od nich pomoc. Od Ferdy vedla cesta na
ostrůvek na rybník Hraďák, kde čekali dva rybáři, kteří nechytali ryby, ale lákali kachny
k břehu na krmení. U ořechu na náměstí čekala Mařenka s Jeníčkem. Úkolem dětí bylo
uloupnout perníček. Cesta byla zakončena na hřišti, kde na děti čekal Večerníček, u kterého předvedly své umění v balancování na kole a odrážedle.

Odměnou pro děti byla pamětní medaile, poukázka na zmrzlinu od Marušky a poukázka
na občerstvení na hřišti.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a zajištění této
akce. A velké díky patří našemu městysi, který dětské akce velmi podporuje.
Milena Zahradníková

OZNÁMENÍ
Myslivecký spolek Dolní Bukovsko nabízí občanům
možnost odkoupit si zvěřinu.
Zvěřinu je možné koupit pouze jako celý kus.
Bližší informace o odkupu podá Pavel Makovička – hospodář
na tel. 723 231 707.
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ROZHOVOR S…
K rozhovoru jsem si pozvala vedoucí školní jídelny paní Jitku Lomskou. V září proběhla
anketa, kde se strávníci mohli vyjádřit, hodnotit a psát návrhy ke zlepšení stravování ve
školní jídelně. Na dotazník odpovědělo 120 respondentů, což je zhruba třetina strávníků.
Kolik denně připravujete obědů?
Číslo se pochopitelně každý den mírně liší podle počtu přihlášených cizích strávníků, ale
průměrně se pohybujeme kolem 420 obědů. Pro MŠ a ZŠ je to 260 obědů a pro dospělé,
tzv. cizí strávníky přibližně 160 obědů.
Kolik obědů zůstane denně nevyzvednuto?
Tady se množství liší podle jídelníčku. V dny, kdy se vaří např. svíčková nebo řízky se
nestává, že by něco zbývalo. Při rybě nebo luštěninách několik porcí vždy zbyde. Strávníci celkem jídlo, které nechtějí, odhlašují předem.
Pro jaké strávníky vaříte?
Věkové rozpětí máme od dětí dvouapůlletých až pro seniory, kterým již bylo 90 let.
Vaříte i speciální diety?
Ne nevaříme, ale po dohodě s rodiči a schválení ředitelkou ZŠ na základě lékařské zprávy speciální diety ohříváme nebo u diabetiků námi připravené jídlo odvažujeme podle
potřeby jednotlivých nemocných dětí. V současné době máme 3 děti s diabetem a děti
s alergiemi na mléčné potraviny, luštěniny, vajíčka nebo celozrnné potraviny.
Jaké normy musíte splňovat při vaření pro děti?
Musíme se řídit vyhláškou 107/2005 Sb., která určuje kolik jakých potravin se musí dát,
aby se naplnil „měsíční spotřební koš“ a jaké je cenové rozpětí školních obědů. Pravidelně nás kontrolují Krajské hygienická stanice a Česká školní inspekce, zda dodržujeme
všechna nařízení.
Co si pod spotřebním košem máme představit?
Je to jako chytrý nákupní košík, kam se zaznamenávají všechny položky, z kterých připravujeme jídla a který nám ukazuje měsíční spotřebu ve 12 různých kategoriích potravin. Jednotlivé kategorie musíme plnit na 75 – 125%, jen u cukrů a tuků to musí být vždy
100%. Kromě tuků a cukrů patří mezi sledované např. luštěniny nebo ryby.
Máme odzkoušeno, že abychom naplnili spotřební koš např. u luštěnin, musíme dát 2
hlavní luštěninová jídla a k tomu pak přidat luštěninové polévky.
Co to znamená v praxi?
Musíme sladit jídelníček školky a školy podle normy a zároveň ho vymyslet tak, aby byl
chuťově atraktivní i pro cizí dospělé strávníky, aby se jídlo prodalo.
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Zmínila jste, že jsou ve vyhlášce stanoveny i finanční limity pro školní obědy.
V dotazníku některým strávníkům, a upozorňuji, že to nebyly děti, připadá jídlo
drahé. Jak to tedy je?
Pro školní děti jsou nastaveny 3 věkové hranice a cenová hladina, protože školní jídla
jsou dotovaná státem a jejich cena odpovídá pouze ceně za potraviny.
1. kategorie – děti 1. stupeň: oběd za 16-32 Kč, my máme za 21,–
2. kategorie – děti 2. stupeň: oběd za 19-34 Kč, my máme za 24,–
3. kategorie – děti 15+: oběd za 20-37 Kč, my máme za 28,–
Na cizí strávníky se vyhláška nevztahuje, jídla nejsou dotovaná a musí být do nich započítány i mzdové, provozní náklady a DPH. Důchodcům obec dotuje rozvoz jídel domů.
Někdo v dotazníku zpochybňoval kvalitu surovin, z kterých vaříte. Jak volíte dodavatele surovin?
Nejdeme cestou nakoupíme cokoli za lacino. Mám svoje prověřené dodavatele a nebojím se surovinu odmítnout, pokud se mi její kvalita nezdá odpovídající. Maso vždy od
dodavatelů kontrolujeme a převažujeme. Snažíme se volit lokální dodavatele.
Můžete uvést nějaké dodavatele?
Čerstvá zelenina a ovoce Gira Fruit Tábor, mražená zelenina, kuřecí, drůbež nebo králík
od firmy Schmidt Vodňany (pozn. redakce: nezaměňujte s firmou Vodňanská drůbež),
chlazené vnitřnosti od Maso Musil Tábor, chlazené kuřecí, hovězí nebo mražené ryby
z Nowaca, vajíčka z Mavely Dynín, mléčné výrobky z Makra, šlapané sudové kysané zelí
nesterilované od Baši.
Vaříte s glutamáty?
Ne, nevaříme. Glutamáty se v jídle nesmí objevit, přísně to hlídá Krajská hygienická
stanice.
Používáte na polévky masox nebo „polévky z pytlíku“?
Ne, nepoužíváme. Vývarové polévky připravujeme z kvalitních sypkých vývarů, které
jsou bez glutamátů a opatřené certifikátem.
Děláte bramborovou kaši z prášku?
Ne, nikdy se tak nedělala. Připravujeme ji z brambor a netrvanlivého mléka.
Dětem moc nechutnají brambory, zdají se jim nedovařené.
Všechny brambory vaříme stejně dlouho. Zdánlivá nedovařenost je dána odrůdou brambor a přimícháním nezralých brambor mezi zralé u dodavatele. Dříve jsme brali brambory z Pelhřimova, nyní jsme radši zvolili menšího dodavatele na Prachaticku.
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Brambory loupete nebo používáte předloupané?
Z větší části předloupané, je to ekonomičtější varianta. Předloupané brambory navážíme den předem, takže je dlouho neskladujeme a 5x proplachujeme, i když podle doporučení dodavatele stačí proplachovat 2x. Pokud je potřeba menší množství brambor třeba
do polévky, tak je loupeme.
Kupujete hotové omáčky, které jen ohříváte?
Ne, všechny omáčky vaříme sami, i sýrovou. Kdybych je měla kupovat hotové, nikdy
bych se nevešla do finančního limitu. Tyto polotovary jsou drahé.
Z dotazníků vyplývá, že děti by vyřadily z jídelníčku nejraději vnitřnosti a luštěniny.
To bohužel nelze, podle vyhlášky musí mít stravu pestrou a luštěniny jako hlavní jídlo
1-2x měsíčně. Z vnitřností se připravují játra na několik způsobů a „plíčky na smetaně“,
i když plíce zůstaly jen v názvu pokrmu. Nahrazujeme je srdíčky, protože plíce se ve
školních jídelnách podávat nesmí. Paradoxně plíčky nebo radši srdce na smetaně patří
k nejobjednávanějším jídlům dospělých strávníků.
Proč se k luštěninám pro děti nepodává uzené maso nebo uzenina?
Bohužel vyhláška stanovuje, že uzenina se smí používat pouze u receptů, kde je nezbytně nutná jako jsou např. plněné knedlíky nebo zapečené těstoviny. Výskyt a četnost
použití na jídelníčku podléhá kontrole.
A co vajíčko k čočce na kyselo nebo hrachové kaši?
Doposud se nemohlo dát dětem k luštěninám ani vajíčko. Na zářijové konferenci ke
školnímu stravování se toto pravidlo projednávalo a zmírnilo se nařízení. Pokud budu
schopná prokázat, že děti jsou ochotné luštěninu sníst lépe s vajíčkem než bez něj,
můžeme už vajíčko k čočce dát i dětem.
Strávníci by chtěli více smažených jídel.
Zase platí omezení 1-2x za měsíc.
Proč je dán na 1 smažený kuřecí řízek a na 2 smažený vepřový řízek?
V jeden den se počítá jako smažené jídlo pouze jednou, i když máme výběr ze dvou
variant. Pokud bych dala vepřový řízek jeden den a k němu na 2 např. luštěninu a jiný
den kuřecí řízek, už se mi bude počítat jako 2 smažená jídla za měsíc.
A co sladká jídla?
U dětí jsou velmi oblíbená, ale i tam je to 1-2x za měsíc a dost. Pokud uděláme bavorské
vdolečky nebo palačinky máme ve spotřebním koši sladké a zároveň smažené jídlo, tak
máme na měsíc skoro vybráno v cukrech a tucích.
Často se v dotazníku objevovalo, že by strávníci chtěli mít častější volbu ze dvou
jídel.
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Opět se dostáváme do rozporu, co chce Krajská hygienická stanice a co strávník. Dětem
by nejraději jakoukoli volbu zakázali. Stát prosazuje pestrost jídelníčku pro děti a tu chce
docílit nemožností výběru anebo volbou typu vyber si mezi luštěninou nebo rybou.
Jak je to se zaváděním nových jídel?
Strávníci, obzvlášť dospělí, chtějí spíš klasiku. Když dáme nějaké nové jídlo, dochází
k poklesu objednaných jídel cizími strávníky. Neznámé suroviny a pokrmy budí spíš nedůvěru. Ale třeba bulgureto, které ze začátku také mělo slabé objednávky, je teď na tom
výrazně lépe. Strávníkům chutná.
Rodiče dětí si stěžují, že děti nedostávají ovoce jako přílohu.
Děti dostávají ovoce každý týden, jen není psané do jídelních lístků.
Proč?
Protože by ho vyžadovali také cizí strávníci a na to už nám v rozpočtu nezbývají peníze.
Stejně tak jim dáváme ovocné kompoty, děti mají raději kompoty spíš z exotického ovoce. U kompotovaného ovoce však musíme opět hlídat spotřební koš na cukry, takže je
nemají tak často.
Navíc je škola zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, kde mají zajištěn další
přísun ovoce a zeleniny.
Zeleninové saláty a čerstvá zelenina na talíři jako příloha – další z požadavků rodičů.
Zeleninové saláty zařazujeme na dvojkách spíš v teplejším ročním období, přes zimu je
skoro nikdo nechce. Jako příloha na talíři je to určitě u některých pokrmů možné.
Uvedu čerstvou zkušenost – brambory jsme na ozdobu posypali pažitkou a děti, jak
uviděli něco zeleného na bramborách, tak jich snědli hned méně.
U čerstvé zeleniny bychom se chtěli vydat trochu jinou cestou. Rádi bychom dětem nabídli samoobslužný zeleninový bar, kde by si mohli jako přílohu vybrat zeleninu, kterou
mají rádi. Zeleninový bar podle platných hygienických norem je ovšem nákladná záležitost, ale věříme, že se nám ji podaří v brzké době realizovat.
Jak je to s pitným režimem u dětí – stále je to jako za nás, čaj à la vymáchané ponožky anebo ještě lepší čaj s mlékem?
Ne, ne. Tak to už opravdu není. Dnes děti podle vyhlášky musí mít dostupnou pitnou
vodu a pak můžou mít další nápoj. U nás střídáme čaje z Biogeny Ševětín a studený
nebo teplý mléčný nápoj. Stále mají k dispozici automat se slazeným pitím se 4 příchutěmi. Ředíme na nejnižší sladkost 1:30.
Děkuji za rozhovor!

Markéta Farková
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OBČANSKÁ KOMISE
JUBILEA
V měsíci listopadu 2019 oslaví významná životní jubilea:
Ludmila Landová, Dolní Bukovsko

85 let

Marie Marková, Dolní Bukovsko

80 let

Václav Kukačka, Dolní Bukovsko

65 let

František Beran, Dolní Bukovsko

65 let

Jan Dupal, Dolní Bukovsko

60 let

Jiří Řehoř, Popovice

60 let

František Píše, Dolní Bukovsko

60 let

Jiří Zigler, Pelejovice

60 let

Lubomír Francl, Dolní Bukovsko

60 let

V měsíci prosinci 2019 oslaví významná životní jubilea:
Marie Šnorková, Popovice

80 let

Jan David, Popovice

75 let

Jaromír Bauer, Dolní Bukovsko

70 let

František Kovařík, Dolní Bukovsko

70 let

Josef Mráz, Dolní Bukovsko

65 let

ÚMRTÍ
Ladislav Bernard, Dolní Bukovsko

71 let

Jarmila Petrová, Pelejovice

89 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

NAROZENÍ
David Švejkar, Dolní Bukovsko
David Svoboda, Dolní Bukovsko
Václav Rousek, Dolní Bukovsko
Narozeným chlapečkům přejeme šťastný život.
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KALENDÁŘ AKCÍ
Datum akce
5.11. 2019
23. 11. 2019
29. 11. 2019
7. 12. 2019
14. 12. 2019

Název akce

Místo konání

Zahajující schůze klubu 60+

Klubovna Obecní knihovny D. Bukovsko

Posezení s heligonkami pro seniory
Stonožka a rozsvěcení stromečku
Netradiční mikulášský rej
Vánoční koncert v kostele sv. Štěpána

KD D. Bukovsko
u kostela, D. Bukovsko
u kostela, D. Bukovsko
Kostel sv. Štěpána, H. Bukovsko

PROGRAM KINA
Začátky představení jsou v 18:00 v sále KD Dolní Bukovsko.
https://www.dolnibukovsko.cz/program-kina
Aladin – Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi,
kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich
budoucnosti.
22. 11. 2019 Tajný život mazlíčků 2 – Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši zvířecí
18:00
kamarádi dělají, když nejsme doma. V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci
vyrovnávají s velkými emocemi.
6. 12. 2019 Willy a kouzelná planeta – Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné
18:00
lodi se sám v záchranné kapsli dostává na neznámou divokou planetu, kde na něj číhá
mnoho nástrah a objevů.
25. 10. 2019 Hodinářův učeň – Příběh o lásce, hamižnosti, lidské malosti, ale také o šikovnosti a od18:00
vaze hodinářského učně Urbana, který na cestě za hodinkami, jež dokáží varovat před
Smrtí, překoná mnohé nástrahy, aby zachránil svou milovanou Lauru
8. 11. 2019
18:00

Výzva pro občany Dolního Bukovska a přilehlých osad!

Na základě velmi kladné odezvy výstavy starých fotografií o bukovské pouti vás žádáme
o spolupráci při doplňování kroniky Dolního Bukovska o další historické snímky.
Budeme rády, pokud nám vaše rodinné snímky zapůjčíte k oskenování a doplníte-li nám
k nim stručnou informaci.
Sháníme historické fotografie domů, firem, obchodů provozovaných v městečku a přilehlých
osadách. Fotografie z činností spolků, kulturních akcí, lidových slavností nebo zachycující
každodenní život městečka jsou pro nás též zajímavé.
Rády bychom pokračovaly v uveřejňování historických snímků při různých kulturních příležitostech a bude-li dostatek materiálu, zveřejnily fotografie v tištěné a elektronické publikaci
dostupné na webu městyse pro všechny zájemce.
Do projektu bychom rády zapojily vznikající klub 60+.
Fotografie můžete přinést do Obecní knihovny nebo do kadeřnictví.
Těšíme se na spolupráci!
Kronikářka Markéta Farková a Dana Marková
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
Bukovar uvádí...
Hudební večer. Kytara a zpěv Standa Hejna.
Skvěle zahrané a zazpívané písničky kapely Keks aj.
9.11. Dámský večer Báry Vackové. Téma: Zeleninová párty.
Debužírování s partou holek je vždy úžasné a na hosty také občas něco zbyde.
10.11. Svatomartinská husa.
Společný oběd přátel Bukovaru.
15.11. Bukovský kvíz č.14.
Zábava i poučení. Vědomostní soutěž pro všechny generace.
23.11. Turnaj ve stolním tenise Bukobar open.
Sportovní klání domácích i zahraničních borců.
30.11. Dětský kvíz.
Vědomostní soutěž pro všechny školáky.
13.12. Bukovský kvíz č.15.
Zábava i poučení. Vědomostní soutěž pro všechny generace.
21.12. Vánoční večírek pro přátele Bukovaru.
Jen na objednávku a po předchozí domluvě. Večerem provází Standa Hejna.
2.11.

Objednávky a informace na tel: 724 387 257 Facebok: https://www.facebook.com/bukovar/
Instagram: bukobardb
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme majitele pozemků v katastru Dolní Bukovsko, aby zkontrolovali zápisy
svých pozemků v Katastru nemovitostí. Nemovitosti s nejasně definovaným vlastnictvím
budou převedeny na stát. Pozemky, kterých se to týká, jsou v seznamu uveřejněny na
webových stránkách městyse nebo na úřední desce před budovou úřadu.
Elektronická adresa dokumentu:
https://www.dolnibukovsko.cz/uredni-deska?id=592&action=detail
Námitky k vlastnickému právu pro k. ú. Bzí u Dolního Bukovska mohou být podány již
jen do 15. 1. 2020.
https://www.dolnibukovsko.cz/file.php?nid=920&oid=7173697.
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