SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
listujete posledním letošním číslem Bukovského zpravodaje, ve kterém shrnujeme nejen
poslední dva měsíce tohoto roku, ale i rok 2019 celý.
Téma, kterému jsem se na této úvodní straně několikrát věnovala, zmíním i nyní, letos
naposledy. Recyklace odpadů. Odpad nám vyváží společnost Rumpold, a dle informací
od zástupců této společnosti víme, že množství odpadů narůstá. Sice umíme třídit lépe
než dříve, ale všichni bychom měli nad odpady přemýšlet již tzv. na vstupu a odpady nejlépe eliminovat již při samotné koupi a zpracování. Není totiž tajemstvím, že odbyt pro
zpracované tříděné odpady chybí. Mějme toto na paměti i v praktickém denním životě.
Dne 29. listopadu jsme slavnostně rozsvěcovali vánoční stromeček a konal se u nás
tradiční trh s výtěžkem věnovaným na nadaci Stonožka. Stonožka pomáhá dětem nejen
v České republice, ale i ve světě, ve třetích zemích, které jsou zasaženy chudobou,
vybavuje Stonožka např. školy a nemocnice. My často reagujeme neradostně, když slyšíme, že naše pomoc putuje i mimo náš kraj či naši zemi. Nejraději bychom pomáhali
lokálně. Často si neuvědomujeme, jak se v Čechách máme dobře, že i ten nejchudší
bezdomovec má stále dost možností. V dnešní době se cítíme ohroženi spíše zvenku,
zejména skrze zbytečně agresivně vedenou kampaň některých politiků a hnutí a máme
obavy z toho, co neznáme. Jsou démonizováni cizinci, uprchlíci, muslimové a jiné menšiny, zkrátka cítíme, že by mohl být ohrožen mír, který je pro nás dnes už tak samozřejmý. Myslím, že právě proto má smysl pomáhat i v zaostalé Africe, kde téměř 300 milionů
lidí neumí dosud číst a psát, neboť, jak se chceme domluvit s někým, kdo toto neumí.
A není to pouze o domluvě jako takové, ale o tom obecně nalézt společnou řeč. Věřím,
že tato naše pomoc, ač na tak vzdáleném místě má i pro nás smysl. Pokud vás však při
čtení těchto řádků napadá někdo konkrétní, místní, kdo si zaslouží pomoc, obraťte se,
prosím, na mě.
Dle aktuálních průzkumů jsme jako národ štědří, na dobročinnost přispíváme nemalou
měrou. I my jako Městys darujeme finance na sociální účely. Určitě bych chtěla jmenovat
konkrétně Alzheimer Centrum v Českých Budějovicích, Hospic sv. Jana N. Neumanna
v Prachaticích, Hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni, Linku bezpečí a dalším. Pokud byste péči těchto institucí potřebovali pro sebe nebo své blízké, bude přihlédnuto
i k tomu, že přispíváme na jejich činnost.
V příštím roce se bude konat opět spousta kulturních či sportovních akcí a mnozí budete
žádat o příspěvek na tyto akce, informuji proto, že lhůta pro podání žádosti o příspěvek
je do konce února. K žádostem podaným po této lhůtě nemůžeme přihlédnout, nezapomeňte tedy požádat včas. V roce 2019 se u nás konala velká spousta vydařených kulturně společenských akcí. Děkuji všem jednotlivcům, skupinám, spolkům, zaměstnancům
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městyse – zkrátka všem, kteří se většinou dobrovolně podílejí na jejich organizaci. A samozřejmě také hostům, účastníkům, návštěvníkům, bez kterých by práce organizátorů
vyšla vniveč.
V letošním roce jsme zrealizovali několik, svým objemem, spíše menších investičních
akcí, které bych chtěla jmenovat.

•

Oprava zateplení, nové stropy, elektrika i voda a topení v hospodě Radonice

•

Dokončení opravy objektu knihovny v Radonicích

•

Rekonstrukce knihovny v DB i v HB

•

Výměna oken v KD Sedlíkovice + výmalba

•

Chodníky u Bukovaru, nám. Jiráskovo kolem kostela, Luční ulice

•

Schody do KD v DB + výmalba vestibulu

•

Pasportizace veřejného osvětlení

•

Příprava projektové dokumentace k přístavbě školy

•

Příprava projektové dokumentace k Lékařskému domu

•

Zatrubnění kanalizace Horní Bukovsko

•

Oprava cest recyklátem v Radonicích

•

Oprava božích muk a pomníku padlým ve Hvozdně

•

Asfaltování vjezdů na Horním Bukovsku

•

Pořízení dřevěného domku do Hvozdna

V roce 2020 nás čeká realizace Lékařského domu, oprava jednoho pořadí domu na
Horním Bukovsku, výstavba ČOV na Horním Bukovsku, nástavba školy, zpevnění cest
recyklátem a další věci, o kterých Vás budu průběžně informovat. Bude nás stát spoustu
úsilí a peněz, aby se nám plánované akce vydařily.
Náš obecní vánoční stromeček letos doplnil i vyřezávaný Betlém u kostela, snad vám
udělalo jeho pořízení radost. Za pár týdnů přijdou Vánoce a blíží se konec roku. Přeji
vám nejen jménem svým, ale s dovolením i jménem všech, kteří pro vás pracují na
Úřadě městyse v Dolním Bukovsku do nového roku 2020 jen to nejlepší, hlavně pevné
zdraví, štěstí a spokojenost. Sváteční dny a závěr roku 2019 pak strávené v klidu a odpočinku se svými blízkými.
Hezké sváteční dny a šťastné vykročení do roku 2020 vám přeje vaše starostka.
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O ČEM JEDNALA OBECNÍ SAMOSPRÁVA
Dne 4. 11. 2019 – 10. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko
Přítomno: 14 členů ZM. Omluveni: Petr Malecha, Ing. Jan Němec. Hosté: dle prezenční
listiny.

Dotazy k činnosti RM

Ing. Bořuta má dotaz k požadovanému svozu dětí z osad do ZŠ v Dolním Bukovsku –
Starostka uvedla, že nakonec je zájem dopravy dětí pouze z Pelejovic – vedení městyse
se pokusí dopravu uspokojivě vyřešit vlastními silami, popř. ve spolupráci s SDH DB.

Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2020

V návaznosti na jednání se společností ČEVAK a.s., která je provozovatelem našeho
vodovodu, navrhla starostka navýšení ceny vodného pro rok 2020 o 3 Kč (30 Kč/m3).
Navýšení je zdůvodněno tak, že dodavatel surové vody SMO Bukovská voda navyšuje
dodání vody o 1 Kč, ČEVAK a.s. o 0,80 Kč, zbylé navýšení o 1,20 Kč bude příjmem do
Fondu obnovy vodohospodářského majetku městyse. Pevná složka ceny vodného (cena
za vodoměr) zůstává ve stejné výši – 468 Kč/1 rok. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Cena stočného zůstává pro rok 2020 ve výši 12 Kč/m3 s DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje pro rok 2020 cenu
vodného ve výši 30 Kč/1m3 a pevnou složku ceny ve výši 468 Kč/1 rok (uvedené ceny
jsou bez DPH). Cena stočného zůstává pro rok 2020 ve výši 12 Kč/m3 s DPH. Hlasování:
13/ 0 / 0. Usnesení č. 86/10 bylo schváleno.

Informace o PD k přístavbě školy

Starostka informovala o zadání VŘ na zhotovení projektové dokumentace k přístavbě
budovy ZŠ, jehož cena bude dle odhadu vyšší než 250 tis. Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele prováděcí projektové dokumentace k projektu přístavby ZŠ.
Hlasování: 13 / 0 / 0. Usnesení č. 87/10 bylo schváleno.

Schválení VŘ – rekonstrukce 2. pořadí čp. 5 v Horním Bukovsku

Pro akci „Oprava 2. pořadí čp. 5 v Horním Bukovsku“ je potřeba schválit zadání výběrového řízení na výběr dodavatele. Opravu není možné odkládat, jelikož by docházelo
k dalšímu chátrání objektu a oprava by se dále prodražovala.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele pro akci „Oprava 2. pořadí čp. 5 v Horním Bukovsku“. Hlasování: 13/0/0. Usnesení č. 88/10 bylo schváleno.
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Diskuse o návrhu rozpočtu na rok 2020

Starostka seznámila zastupitele s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu městyse
na roky 2020 – 2022, který byl před projednáním a schválením zveřejněn na 15 dní na
úřední desce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu městyse na roky 2020 – 2022. Hlasování: 13/ 0 / 0. Usnesení č. 89/10 bylo
schváleno.
V diskusi k sestavení návrhu rozpočtu na rok 2020 byly projednány plánované investiční
akce na rok 2020, které budou do návrhu rozpočtu zapojeny. Konkrétně se jedná o realizaci projektu „Nástavba školy“, „Stavba ČOV na Horním“, „Lékařský dům“, „Oprava
komunikace Na Padělkách“, „Rekonstrukce 2. pořadí na Horním“, „Pořízení CAS“. Rozpočet bude navrhován jako schodkový. Pokud nebude možné z vlastních prostředků
plánované akce zainvestovat, přistoupí městys k řešení financování úvěrem. Dále se
pro financování akce „ČOV Horní Bukovsko“ nabízí možnost požádat o půjčku SMO
Bukovská voda.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko souhlasí s podáním žádosti
o půjčku SMO Bukovská voda ve výši 5 mil. Kč na financování akce „ČOV Horní Bukovsko“. Hlasování: 13 / 0 / 0. Usnesení č. 90/10 bylo schváleno.
Zůstatky na účtech městyse k 4. 11. 2019 jsou celkem 18 280 208,37 Kč, z toho prostředky fondů jsou 3 741 039,69 Kč.

Schválení členů OV Popovice

Z důvodu rezignace Mgr. Šebešové na člena OV Popovice je potřeba doplnit počet členů
osadního výboru. Navržen na místo člena OV Popovice byl Ing. Martin Tichý.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje složení osadního výboru Popovice – Ondřej Šnorek, Michal Uchytil a Ing. Martin Tichý. Hlasování: 13/ 0 / 0.
Usnesení č. 91/10 bylo schváleno.
Majetkové záležitosti – prodej, směna obecního majetku
a) Manželé z D. Bukovska požádali o prodej pozemků pč. 2644/11 a 2644/12 v kú Dolní
Bukovsko, které jsou ve vlastnictví městyse. Část těchto pozemků manželé užívají
na základě nájemní smlouvy a zbývající plochu těchto pozemků udržují. Z tohoto
důvodu by chtěli tyto pozemky odkoupit. Zastupitelé konstatovali, že pozemky jsou
patrně zatíženy vedením inženýrských sítí – toto je potřeba nejprve zjistit a poté je
možné uvažovat o prodeji. P. Tůma navrhuje současně provést místní šetření pro
zjištění všech skutečností ohledně výše uvedených pozemků.
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b) Manželé z Radonic žádají o směnu pozemků 1972/19 a 1945/4 v kú Radonice u Drahotěšic ve vlastnictví městyse za výměrou odpovídající část pozemku 2419 v kú
Radonice u Drahotěšic, který je v jejich vlastnictví. Pro souhlas se směnou pozemků
je ještě potřeba zjistit podrobnosti ohledně dotčených pozemků, stanovit adekvátní
výměru pozemku pro směnu.
c) Občan z Popovic podal žádost o koupi pozemku pč. 1019/2 v kú Popovice u Dolního
Bukovska o výměře 143 m2, který je ve vlastnictví městyse. OV Popovice s prodejem
pozemku nesouhlasí a navrhuje směnu pozemků, s tím ale občan nesouhlasí a trvá
na koupi. P. Tůma navrhuje vyčkat do doby řešení uložení vedení NN v obci do země,
aby nedošlo k prodeji pozemků, které budou pro toto vedení vhodné.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko nesouhlasí s vystavením
záměru na prodej pozemků pč. 1019/2 v kú Popovice u Dolního Bukovska vzhledem
k tomu, že v obci Popovice bude řešeno uložení vedení NN do země a mohlo by se týkat
i těchto pozemků. Hlasování: 11 / 0 / 2 (Pavel Kohout, Jan Kohout). Usnesení č. 92/10
bylo schváleno.
d) Na pozemky pč. 442/20 a 442/21 v kú Dolní Bukovsko o celkové výměře 44 m2 byl
zpracován znalecký posudek, který stanovil cenu těchto pozemků ve výši 20 Kč/m 2.
Některým zastupitelům připadá takto stanovená cena velmi nízká. Starostka navrhla
tedy hlasovat o vyšší ceně, která by zastupitelům připadala adekvátní. Po diskusi
bylo stanoveno, že starostka dohledá kupní smlouvy z doby, kdy se pozemky, na
nichž stojí domy vlastníků, prodávaly a mohlo by být případně hlasováno o takové
výši kupní ceny.
e) Na pozemek pč. 261/1 v kú Popovice u Dolního Bukovska o výměře 188 m2, o jehož
koupi požádal občan, byla znaleckým posudkem č. 1542/57/2019 stanovena obvyklá
cena ve výši 240 Kč/m2. Za tuto cenu bude pozemek nabídnut zájemci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje prodej pozemku pč.
261/1 v kú Popovice u Dolního Bukovska o výměře 188 m2 za cenu 240 Kč/m2 s tím,
že kupující uhradí náklady související s prodejem pozemku (zpracování GP, znaleckého posudku a poplatek za vklad na KN). Hlasování: 13 / 0 / 0. Usnesení č. 93/10 bylo
schváleno.
f) Městysi byla zaslána společností BIO TOP s.r.o., České Budějovice, nabídka k odkoupení pozemků pč. 376/2 (2504 m2), 371/10 (10 m2), 371/9 (75 m2), 375/1 (138 m2),
375/3 (78 m2), 375/4 (58 m2) a 401/6 (766 m2) vše v kú Popovice u Dolního Bukovska
za cenu 259 000 Kč.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko nesouhlasí s koupí pozemků
pč. 376/2 (2504 m2), 371/10 (10 m2), 371/9 (75 m2), 375/1 (138 m2), 375/3 (78 m2), 375/4
(58 m2) a 401/6 (766 m2) vše v kú Popovice u Dolního Bukovska z důvodu nevyužití
pozemků pro městys. Hlasování: 13 / 0 / 0. Usnesení č. 94/10 bylo schváleno.
g) Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, nabídl městysu k bezúplatnému převodu a prodeji nemovitý majetek. Jedná se o pč. 222/6, jiná plocha o výměře 20 613 m2
v kú Bzí u Dolního Bukovska – pí starostka zjistí bližší skutečnosti o podmínkách
bezúplatného převodu/prodeje.
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Starostka předložila zastupitelům ke schválení aktualizovanou OZV č. 1/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatky za odpady se nenavyšují.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje OZV č. 1/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která tvoří přílohu tohoto zápisu. Hlasování:
13 / 0 / 0. Usnesení č. 95/10 bylo schváleno.

Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse

Paní starostka spolu s místostarostou P. Malechou se v neděli 3. 11. zúčastnili v Ševětíně schůzky zástupce investora, městyse Ševětín a občanů k problematice záměru
výstavby „Skladového a výrobního areálu Ševětín“ (bývalý areál panského dvora Švamberk), o čemž podala zastupitelům a občanům informaci. Dle investora se ještě přesně
neví, kdo a co se bude v areálu vyrábět, případně jaká činnost má být provozována.
Odhadovaný počet zaměstnanců je max. 700 a dle dopravního průzkumu bude areál
odbavovat max. 720 aut denně, investor ubezpečil přítomné, že tato auta pojedou výhradně z dálnice na Švamberk a zpět, aniž by projížděly okolními vesnicemi.
Občanka Radonic uvedla, že v hospodě v Radonicích jsou po opravách nedostatky –
z důvodu vadné střechy zatéká na toalety a přístavbu. Paní starostka uvedla, že o problému ví a řeší jej. Dále má občanka dotaz k havarijnímu stavu silnice v ulici Na Padělkách. Paní starostka odpověděla, že dle konzultace s odborníkem nebylo při stavbě
komunikace prováděno dostatečné hutnění, což mělo za následek propadání komunikace. Na příští rok je v rozpočtu městyse plánována oprava této komunikace.

6

Pan Mazanec má dotaz k opravě plotů okolo obecních pozemků a uvádí, že tam, kde
má městys zájem plot mít, je potřeba ho udržovat. Paní starostka nesouhlasí, že by tuto
údržbu měl financovat městys, tam, kde je zájem městyse mít pozemek oplocen ano, ale
jinde může pouze nabídnout součinnost.
Další diskuse se týkala plánované výstavby zdravotního střediska, kde mají majitelé sousedních nemovitostí námitky z důvodu ztráty soukromí vzhledem k plánovanému umístění bytů do patra objektu. Možnosti řešení jsou nadále konzultovány s projektantem.
P. Jaromír Klika pozval přítomné na úterní setkání obnoveného Klubu seniorů, které se
bude konat v místnosti klubovny v místní knihovně od 15.00 hodin.

Zápis z 21. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 21. 10. 2019

Přítomni: všichni členové RM
RM provedla kontrolu došlých faktur a platby provedené přes pokladnu. Stav finančních
prostředků k 21. 10. 2019 je 18 956 819,– Kč.
RM vybrala dodavatele dřevěného domku do Hvozdna s nejvýhodnější nabídkou. Kupní
smlouva bude uzavřena se společností Wooden House s.r.o., Kněžskodvorská 2296/8A,
370 04 České Budějovice, IČ: 04828861, jejímž předmětem bude dřevěný domek Texas
o rozměrech 6 m x 7 m a tloušťce dřeva 58 mm, tloušťka podlahy je 28 mm, okna s izolačními dvojskly, s plnými dveřmi, rozmístění oken a dveří lze libovolně změnit za cenu
175 000 Kč vč. DPH.
Návrh usnesení: RM schvaluje dodavatelem dřevěného domku Texas o rozměrech 6 m
x 7 m společnost Wooden House s.r.o., Kněžskodvorská 2296/8A, 370 04 České Budějovice, IČ: 04828861 za cenu 175 000,– Kč vč. DPH. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č.
148/21R bylo schváleno.
Se žádostí o zápůjčku sálu KD v DB se na RM obrátila vedoucí kroužku. Šlo by o zimní
tréninky mladých hasičů. Mají zájem o pondělky a pátky od 16.30 do 19.00 hod, s ohledem na kino a sobotu pro dorostenky od 10.00 hod. Prosí zároveň o vytopení, bývá
tam zima. RM má za to, že vytápět v takové míře nelze, např. sobotu určitě nebudeme
vytápět.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápůjčku KD mladým hasičům vždy pondělky a pátky od
16.30 do 19.00 a v sobotu od 10 do 12 hod. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 149/21R bylo
schváleno.
Velitel hasičů přišel s návrhem motivovat/odměnit členy zásahové jednotky JPO 3, odpuštěním poplatků za odpad. Zásahová jednotka má cca 30 členů. RM se domnívá, že
vhodnější bude konkrétní zasahující hasiče odměnit např. dárkovou poukázkou v závis7

losti na počtu zásahů. Odměněni by byli např. na valné hromadě. Konkrétní návrh bude
diskutován s velitelem hasičů.
S žádostí o nájem nebytových prostor se na RM obrátila občanka z D. B., žádá o místnost – ateliér pro malování obrazů, má zájem o konkrétní místnost v budově úřadu
městyse. Kancelář mezi podatelnou/účtárnou a kanceláří mzdové účetní o rozměrech
16,8 m2. RM navrhuje cenu 55 Kč/m2 za měsíc. RM v nájmu spatřuje problém kvůli
odkódování všech kanceláří a neměla by být v prostorách úřadu sama, zejména z bezpečnostních důvodů. Bude se zájemkyní ještě diskutováno.
Výsledek jednání se zástupci společnosti ALAS a.s. – v Popovicích. Společnost ALAS
a.s. bude rozšiřovat hospodářské prostory a společně s městysem se bude podílet na realizaci vodovodu v Popovicích, ze kterého stejně jako ALAS a.s. bude napojen i zájemce
o připojení. ALAS a.s. zajistí výkopové práce a my materiál. Na akci bude nutné připravit
PD včetně výkazu výměr a rozpočtu. Akce bude zahrnuta do rozpočtu na rok 2020.
S nabídkou na provozování pouti v DB se obrátil na RM pan Emil Chaloupka. RM navrhuje uzavřít smlouvu s Emilem Chaloupkou na 4 roky s tím, že zajistí pouť i na Horním
Bukovsku a aspoň 1 kolotoč a střelnici v Radonicích. Cena, kterou Emil Chaloupka
nabízí, je nízká, bude s ním jednáno.
Dopravní průzkum – obecně dle statistik je dokázáno, že měřiče rychlosti, které místní
občané tolik požadují (Sedlíkovice, Bzí, Radonice, Dolní Bukovsko ve směru od Sedlíkovic i od Pelejovic), jsou neúčinné. RM navrhuje např. prostřednictvím mladých hasičů
udělat dopravní průzkum spočívající v tom, že v jednom časovém úseku budou projíždět
auta a uvidí na infotabuli od měřiče a označí si, zda vozidlo jelo více než povolenou rychlost a v druhém časovém úseku nebude řidič ceduli vidět, bude otočená do protisměru
a rovněž bude zaznamenáno, kolik vozidel z celkově projíždějících jede nad povolenou
rychlost, výsledky se porovnají a na základě průzkumu by se měřiče buď pořídily nebo
nikoli.
RM navrhuje přijmout vyhlášku upravující zábor veřejného prostranství, starostka připraví text této vyhlášky.
Zahradní chatky a zahrádky v lokalitě Na Chobotě. Majitelé požádali o souhlas s umístěním zahradní chatky na hranici pozemku parc. č. 253/63 a parc. č. 237/1, pozemky
ve vlastnictví městyse. Žadatelé budou žádat příslušný stavební úřad o udělení výjimky
spočívající v umístění chatek na samé hranici pozemků, která je menší než zákonem
předpokládané 2 metry. Jedná se o zcela výjimečnou situaci, vyplývající z toho, že zahrádky byly nesprávně povoleny a majitelé nyní legalizují jejich stav.
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Návrh usnesení: RM souhlasí s udělením souhlasu vlastníkům pozemků parc. č. 237/16
v kú. DB a parc. č. 237/15 v kú. DB s umístěním zahradních chatek na hranici pozemků
městyse parc. č. 253/63 a parc. č. 237/1. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 150/21R bylo
schváleno.
Chodníky nám. Jiráskovo od školy k ulici J. Koláře – u třech domů byla zhotovena vodovodní přípojka, kterou si majitelé hradí sami, avšak na náklady městyse byla provedena
navrtávka, lze tedy předpokládat vícenáklady. Směrem k potoku byla provedena výměna
kanalizace, která byla v  nevyhovujícím stavu.
Odstavné parkoviště by mohlo být rovněž zrealizováno v horním areálu AGRO na pozemku 1700/64 a 1714/4. O této možnosti bude RM dále jednat. Starostka zaslala žádost do AGRO družstva a čeká se na reakci.
V Popovicích bude místním SDH vyčištěn pozemek od náletových dřevin. Od 1. 11.
začnou kácet a vyčistí stoku, za vykonané práce se jeví odpovídající odměna ve výši
10 tis. Kč.
Návrh usnesení: RM souhlasí s vymýcením náletových dřevin z pozemků parc. č. 255/20
a 258/15 v kú. Popovice prostřednictvím SDH Popovice za částku 10 000 Kč. Hlasování:
5/0/0. Usnesení č. 151/21R bylo schváleno.

Zápis z 22. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 11. 11.
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 11.11. 2019 je 19 280 294,– Kč.

RM navrhuje požádat o zápůjčku od SMO Bukovská voda v násl. znění: Výše zápůjčky
5 milionů, na 10 let, splátka 1x ročně na projekt ČOV na Horním Bukovsku.
Návrh usnesení: RM schvaluje žádost o zápůjčku ve výši 5 milionů od SMO BV na 10
let ve splátkách 500 tis ročně. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 154/22R bylo schváleno.
Žádost o poskytnutí dotace Spolku žen ve výši 5 000 Kč na zájezd do lázní Bad Füssing
doručila předsedkyně spolku.
Návrh usnesení: RM schvaluje dotaci Spolku žen z.s. ve výši 5 000 Kč na rok 2020.
Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 155/22R bylo schváleno.
Městys Dolní Bukovsko požádali o dar z rozpočtu městyse násl. žadatelé: Diakonie Rolnička ze Soběslavi, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory z ČB a Hospicová péče sv. Kleofáše z Třeboně. Žadatelé o příspěvek budou vyzváni k doplnění
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žádostí, kolik našich občanů využívá jejich péči. Následně bude RM o výši příspěvku
hlasovat.
RM opět řešila žádost občanky o místnost – ateliér pro malování obrazů, má zájem
o konkrétní místnost v budově úřadu městyse. Kancelář mezi podatelnou/účtárnou
a kanceláří mzdové účetní o rozměrech 16,8 m2. RM navrhuje cenu 55 Kč/m2 za měsíc.
Zejména z bezpečnostních důvodů, nebude žadatelka v prostorách úřadu sama.
Návrh usnesení: RM schvaluje nájem nebytového prostoru – kanceláře vedle podatelny
v budově Úřadu městyse DB o výměře 16,8 m2 za cenu 55 kč/m2 měsíčně od 1. 12. do
30. 6. 2020. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 156/22R bylo schváleno.
S nabídkou na provozování pouti v DB se obrátil na RM pan Emil Chaloupka. RM navrhuje uzavřít smlouvu s Emilem Chaloupkou na 4 roky s tím, že zajistí pouť i na Horním
Bukovsku za smluvní cenu 48 000 Kč za rok. RM konstatuje, že s Emilem Chaloupkou
má městys letitou zkušenost a komunikace s tímto provozovatelem pouti funguje. RM je
také známo, jak by mohla vypadat spolupráce a komunikace s novým provozovatelem
pouti, proto se kloní k návrhu spolupracovat i nadále s panem Chaloupkou.
Návrh usnesení: RM schvaluje jako provozovatele Bukovské pouti pana Emila Chaloupku za částku 48 000 Kč ročně s tím, že Emil Chaloupka zajistí i pouť na Horním
Bukovsku. Smlouva bude uzavřena na 4 roky, počínaje rokem 2020. Hlasování: 5/0/0.
Usnesení č. 157/22R bylo schváleno.
RM projednala návrh občana na osazení cesty z Pelejovic do Sedlíkovic. RM seznává,
že ne všechny pozemky jsou v majetku městyse. RM doporučuje věnovat se raději úsekům, kde je již hotová KPÚ, např. v Radonicích, nebo cesta od DB na Bzí, na komunikaci
/horní cesta/Horní Bukovsko – Hartmanice. Jedná se o doplnění výsadby na našem katastru cca 200 m, kde je již vysázená alej na katastru Hartmanice. Jde o navštěvovanou
cestu s vyhlídkou na Blata, která je uvažována také jako spojnice cyklotras. Avšak RM
nemá námitek proti osázení cesty, kterou navrhovatel doporučuje.
V 16.15 se na jednání RM dostavila občanka kvůli opravě plotu. Bylo domluveno, že
městys zajistí opravu stávajícího plotu, aby nebyl v havarijním stavu, ale nebudeme
vystavovat nový. Oprava bude spočívat v natažení bezvadného pletiva a výměně havarijních sloupků.
Návrh usnesení: RM souhlasí s opravou plotu mezi pozemky občanky a městyse v lokalitě podporovaných bytů. Oprava bude spočívat ve výměně vadného pletiva a výměně
havarijních sloupků. Hlasování: 3/1/1. Usnesení č. 158/22R bylo schváleno.
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RM projednala předložené rozpočtové změny:
č. 24 – navýšení v příjmové části rozpočtu o neočekávané příjmy – celkem 228 tis. Kč.
Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 24. Hlasování: 5/0/0. Usnesení
č. 159/22R bylo schváleno.
č. 25 – navýšení prostředků na hospodaření v obecním lese ve výdajové části rozpočtu
v důsledku kůrovcové kalamity o 153 tis. Kč. Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové
opatření č. 25. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 160/22R bylo schváleno.
č. 26 – navýšení rozpočtových výdajů na obecní knihovnu o 52 tis. Kč. Návrh usnesení:
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 26. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 161/22R bylo
schváleno.
č. 27 – přijetí a užití daru Nadace ČEZ na vysázení zeleně u přírodního koupaliště v Dolním Bukovsku. Hlasování: 5/0/0. Usnesení č. 162/22R bylo schváleno.
T. Pavlásek informuje RM o průběhu rekonstrukce řadu vedoucího do AGRO družstva,
tento týden bude i AGRO napojeno. Výkopové práce zajistilo AGRO družstvo.
J. Klika informuje o akci „Heligonkáři“, která bude 23. 11. ve 14 hodin, vstup bude dobrovolný nebo 50 Kč. Hudebníci dostanou cesťák a balení Bukovaru. J. Klika zajistí organizaci.
Z. Tůma se zamýšlí nad praktickým využitím domu čp. 33 V Hradu. RM se domnívá, že
by bylo užitečné sundat plot a využívat pozemek např. pro výukové účely pěstitelských
prací.
J. Ambrož avizoval, že má čas na vyřezání svaté rodiny, P. Malecha mu zavolá a dohodne cenu a termín předání.

INFORMACE ZE ZŠ A MŠ
Stonožkový jarmark v MŠ

Příchod adventu jsme již druhým rokem v MŠ spojily s uspořádáním vánočního jarmarku na
zahradě MŠ. Paní učitelky společně s dětmi s nadšením vyráběly anděly, sněhuláčky, svícínky
a na základě zkušeností z minulého roku jsme rozšířily množství výrobků. Paní učitelky napekly linecké cukroví, nazdobily vánočně pergolu a společně s dětmi jsme se těšily na zahájení
jarmarku. Zájem o výrobky dětí předčil naše očekávání a když se blížila čtvrtá hodina, bylo
vše vyprodáno. Chtěly bychom poděkovat rodičům, neboť jejich zásluhou se nám podařilo
získat finanční částku, která bude předána organizátorům hnutí Stonožky. Doufáme, že se
nám i v příštím roce společně podaří uskutečnit dobročinnou akci na podporu těm, kteří to
nejvíce potřebují.
11

Kolektiv zaměstnanců MŠ přeje rodičům a dětem krásné a pohodové
prožití vánočních svátků a do roku 2020 mnoho zdraví a spokojenosti.

Mikulášská nadílka ve školce

Každý rok za dětmi do MŠ zavítá Mikuláš s andělem a roztomilým čertíkem. I letos se děti
nemohly dočkat, až uslyší zacinkání zvonečku a řinčení řetězu. Čekání na tento den si děti
zkrátily tvořením „pekla“ s čertíky, nebes s andílky, zpíváním čertovských písní, tanečky a cvičením s čertovskými růžky. Ve čtvrtek 5. prosince se konečně dočkaly. Děti i my paní učitelky
jsme se tento den proměnily v čertíky a andílky. Po čertovské svačince za námi dorazil Mikuláš, anděl a čertík. Společně jsme jim zazpívaly píseň a kdo byl z dětí odvážný, tak si mohl
s čertíkem i zatancovat. Mikuláš s andělem obdarovali děti adventními kalendáři a rozloučili se
s námi. Čertík nakonec odcházel ze školky s prázdným pytlem, ale několik dětí od něj dostalo
pekelný uhlík k zamyšlení.
Bc. Lenka Bártová
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Leonardo da Vinci – Solnice

Žáci 7. třídy navštívili ve středu 6. 11. interaktivní výstavu věnovanou renesančnímu umělci
Leonardu da Vincimu. Mohli si sami vyzkoušet různé mistrovy vynálezy, seznámit se s jeho
obrazy, digitálně upravit dle své vlastní fantazie Monu Lisu, vkládat slova do úst postavám na
obrazu Poslední večeře Páně, sestavovat anatomické modely, pohrát si ve velké replice Leonardova slavného vojenského tanku a mnoho dalšího. Výstava se všem velice líbila.

Exkurze na Záchranné službě v Č. Budějovicích

Žáci 8. třídy navštívili 6. 11. 2019 Záchrannou službu v Českých Budějovicích. Měli možnost,
aby se seznámili s náročnou prací lidí, kteří zde pracují. Získali informace o výjezdech sanitek,
pracovní náplni záchranářů, prohlédli si vybavení sanitek a záchranářský kufřík a dozvěděli
se, na co se používají jednotlivé pomůcky. Sami si vyzkoušeli, jak se aplikují dlahy a jak se používají přístroje pro měření tlaku a činnosti srdce. Dále byli provedeni detoxikačním oddělením
a měli možnost udělat si představu, jak toto oddělení funguje a k čemu slouží.

Marie Chroustová

Mobilní planetárium

V pondělí 11. 11. 2019 k nám do základní školy, konkrétně do tělocvičny, místo svatého Martina zavítalo mobilní planetárium. Co je to mobilní planetárium? Nafukovací kopule, kde si
13

mohou žáci pohodlně lehnout a sledovat projekci o vesmíru. Tyto projekce jsou úměrné věku
žáků, kde se žáci mohou zábavnou formou seznámit s vesmírem.
Celkem toto planetárium navštívilo 241 dětí. Promítání se zúčastnili nejen žáci ze ZŠ
(1.- 9. ročník), ale také dvě nejstarší třídy z MŠ. Bonusem pro každou třídu bylo vesmírné pexeso.
Z mého pohledu byla tato akce velmi zdařilá a přínosná pro děti a doporučuji ji dalším
školám.

Milena Zahradníková

Exkurze a workshop ve společnosti Heluz

18. 11. navštívili žáci 8. třídy naší školy společnost Heluz. Akce proběhla za podpory Jihočeské hospodářské komory, která ve spolupráci s podnikateli a školami realizuje pro žáky
jihočeských základních škol návštěvy podniků a organizuje workshopy.
Děkujeme všem zaměstnancům, kteří pro nás připravovali program, zejména paní Schořovské a panu Frolichovi, kteří se nám celé dopoledne věnovali.

Hodnocení žáků 8. třídy:

Dnes 18. 11. jsme byli s naší třídou na exkurzi ve společnosti Heluz. Ve vrátnici nás uvítal pan
Frolich a dovedl nás do zasedací místnosti, kde na nás čekala paní Schořovská. Seznámila
nás s programem exkurze a pohovořila o společnosti.
V programu byla zahrnuta i zábava, stavění komína vlastníma rukama a ve virtuální realitě
stavění cihel na paletu.
Měli jsme možnost podívat se do vychladlé pece, protože byla zrovna odstávka, dále na úložiště cihel i do prostoru výroby. Bylo super, že jsme si mohli prohlédnout celý areál a díky průvodci víme, jaké druhy cihel či překladů zde vznikají. Nyní máme již představu, jak se vyrábějí.
Zjistili jsme, že pokud se firma rozhodne vyrábět nové cihly, musí projít dlouhým procesem,
který vyžaduje nákres, etapu schvalování, výrobu na zkoušku a následné testování struktury,
odolnosti a dalších vlastností. Není to jednoduché.
Na závěr jsme absolvovali kvíz a úspěšní řešitelé obdrželi pěkný dárek – tašku či flashku –
mohli si vybrat.
Za 8. třídu: Aneta Janků, Nela Nečasová, Ester Šramhauserová
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Markétina dopravní výchova

V pátek 22. 11. 2019 proběhl na naší škole projekt Markétina dopravní výchova. Čtyřčlenný
tým z Liberce žáky provedl v dopoledních hodinách dopravními tématy – chodec, cyklista,
spolujezdec a první pomoc. Projekt byl zaměřen na bezpečnost na silnici a byl určen žákům
2. – 5. ročníku. Žáci si připomněli pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty. Zopakovali
si správnou výbavu jízdního kola a dobré nasazení helmy. Ukázali si, jak je důležité být viděn
na silnici za snížené viditelnosti. Po krátkém videu se přesvědčili o nutnosti správného poutání
v dopravních prostředcích, a to u všech pasažérů. Vyzkoušeli si poskytování první pomoci
u zraněného. Projekt byl pro děti velmi přínosný a moc se jim líbil.

Hana Fišerová

Předvánoční tvoření ve škole

V sobotu 23. listopadu se hned ráno otevřela škola, aby přivítala malé i velké na každoročním
tvoření pro Stonožku. Děti měly na výběr několik stanovišť, která nabízela uplatnění podle
zájmu a také šikovnosti. V kuchyni byly paní učitelky, které se staraly o pečený čaj a popcorn,
v družině pak byly dílny, kde vznikali pěkní andělé, lízátkoví Mikulášové nebo adventní kalendáře. Také se připravovaly věnce z větví k dalšímu zdobení a na chodbě byla keramická dílna,
kde děti vyráběly vlastní svícny. V každém koutku chodby se něco dělo.
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Výsledkem byly krásné výrobky připravené na stonožkový prodej. Máme radost ze všech, kteří
přišli a pomohli dobré věci.

Mgr. Anna Šubrtová

Letošní advent odstartoval

Poslední pátek v listopadu přivítaly nejen děti se svými učitelkami ze základní i mateřské
školy adventní čas společným rozsvícením vánočního stromu. Na náměstí před kostelem se sešlo i přes nepřízeň počasí velké množství lidí, kteří si poslechli vánočně laděné
písničky v podání školního pěveckého sboru.
Už od rána jsme sledovali oblohu i předpovědi a doufali, že se počasí přece jen umoudří. A když ve 4 hodiny odpoledne stále drobně pršelo, přišla nabídka od paní starostky,
abychom prodej výrobků přesunuli do prostor radnice. Všechny části chodeb i zasedací
místnost se zaplnily nedočkavými nadšenci, kteří přišli nakupovat hezké výrobky připravené dětmi, ochotnými maminkami i paní učitelkami. Jako každoročně nechybělo ani
rozmanité občerstvení.
Veškerý výtěžek poputuje na konto charitativního dětského Hnutí na vlastních nohou –
STONOŽKA, kterému naše škola pomáhá už 25 roků. Díky ochotě a vstřícnosti všech
těch, kteří jakýmkoli způsobem přispěli, se i tentokrát podařilo získat neuvěřitelnou
sumu ve výši bezmála 36 tisíc korun. Stonožka je založena na principu „děti pomáhají
dětem“. Proto část pomoci odchází nemocným a jinak handicapovaným dětem v naší
zemi a částí získaných peněz Stonožka podpoří školu se 180 žáky v africkém Mali tím,
že jim nakoupí a prostřednictvím garantů z řad Armády ČR předá velmi nedostatkové
školní potřeby a pomůcky. Pro děti v této zemi je tato samozřejmost ohromnou vzácností, která jim možná pomůže splnit jejich sny o vzdělání. Velký dík patří všem, kterým není
lhostejný osud potřebných dětí v naší zemi, ale i jinde ve světě.
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu a úspěchu celé akce, našim hasičům,
zaměstnancům městyse a v neposlední řadě paní starostce za její velkorysé řešení nastalé
situace.
Více se můžete dočíst na www.stonozka.org.
Velmi si vážíme finančního příspěvku od JETE Skupiny ČEZ, i ten nemalou měrou přispěl k celkovému úspěchu slavnostního podvečera.

Helena Kovaříková

Svatovítskou katedrálu zaplnily stovky dětí

I letos první prosincový pátek otevřela Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha své brány
stonožkovým dětem, pedagogům, zástupcům Armády České republiky a hostům. Již
podeváté se všichni sešli k slavnostní mši, na kterou je pozval významný stonožkový
patron Dominik kardinál Duka.
Pozvání přišlo i do naší školy, a tak se téměř padesát dětí vypravilo na výlet do Prahy.
Mezi pozvanými hosty byla i paní starostka Mgr. Ivana Makovičková. Pan kardinál poděkoval všem, především dětem, za práci a pomoc, kterou věnují Stonožce. Během mše
přednesly stonožkové děti přímluvy. Jednu z nich četla naše žákyně Kristýnka Zedková.
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Její sestra Klárka spolu s dalšími dětmi poté předaly v doprovodu vojáků panu kardinálovi obětní dary. Bylo milé sledovat našeho pana vikáře Stolaříka, který cestoval s námi
a dostal možnost spolucelebrovat tuto slavnostní mši. Také Jirka Daněk se Štěpánem
Dudlíčkem se dobře zhostili role ministrantů. Celou slavnost provázel zpěvem spojený
dvousetčlenný pěvecký sbor dětí, v jehož řadách zpívali i sboristé Opery Národního
divadla v Praze.
Po skončení mše jsme se vydali na předvánoční procházku starou Prahou. Prošli jsme
malostranskou Nerudovou ulicí na Karlův most a přes Staroměstské náměstí až ke sv.
Václavu a Národnímu muzeu. Cestou jsme obdivovali všudypřítomnou adventní výzdobu
a krásně osvícený vánoční strom.
Domů jsme se vraceli naplněni silnými zážitky. Jsme hrdí, že na tak slavnostním a historickém místě, jakým Svatovítská katedrála je, zaznělo mezi jinými i jméno bukovské
školy.

Helena Kovaříková

Z PODZIMNÍCH AKCÍ
V Bukovsku honili lišku a pak slavili Huberta Na Kuberně

Jezdci na třech desítkách koní doprovázeni pěti dvouspřežími se v sobotu 26. října
v Horním Bukovsku rozloučili společně s více než stovkou přihlížejících s letošní jezdeckou sezónou. Letošní, v pořadí už šestý ročník zdejší trochu netradiční Hubertovy
jízdy, byl stejně jako v předchozích letech součástí programu Oranžového roku v okolí
Jaderné elektrárny Temelín.
„Hubertova jízda v našem pojetí není plně v souladu s klasickými pravidly, a to také
vzhledem k tomu, že mezi jezdci jsou i děti. Není to tedy klasický závod, ale spíše pohodové jezdecké odpoledne spojené s pohybem v přírodě, zábavou a pohoštěním pro
všechny zúčastněné,“ uvedl člen Osadního výboru Horního Bukovska a hlavní organizátor Hubertovy jízdy Jaromír Klika.
Hubertova jízda každoročně završuje závodní jezdeckou sezónu a zároveň vzdává hold
svatému Hubertovi, patronu jezdců, lovců a myslivců. Jejím základem je hon na lišku,
přesněji hon jako na lišku. Šelmu totiž představuje jeden z jezdců s liščím ohonem připnutým na rameni. Úkolem honců na koních je mu ho sebrat.
Účastníci akce, tradičně podporované Jadernou elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ, se
na návsi v Horním Bukovsku začali scházet spolu se zvířaty, potahy a diváky okolo jedenácté hodiny. „Počasí je skvělé, účast máme přislíbenu velmi dobrou, tak snad všichni
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přijedou. Na programu jsou kromě projížďky okolím obce a Hubertovy jízdy také ukázky
dovednosti a poslušnosti koní, ukázky skoků, rodeo a kaskadérské vystoupení,“ komentoval v té době ještě velmi opatrně plány organizátorů Klika. Pokud se obával malého
zájmu, tak zcela zbytečně. Před polednem už byla náves plná lidí a koní.

Vše tak mohlo začít. Na trasu projížďky okolím se po povinném seznámení s pravidly
honu, programem na trase a přípitku na Hubertovu počest, vydali účastníci jízdy v pravé
poledne za doprovodu zvonů ve věži kostela svatého Štěpána. Nutno poznamenat, že
občerstvení měli jezdci i diváci k dispozici na startu, na trase i v cíli. Rušno pak bylo
večer Na Kuberně, kde se konal Hubertův soud s hříšníky, kteří porušili pravidla honu.
Akci završil večer s hudbou a tancem na oslavu svátku sv. Huberta. Ten je oficiálně
v kalendáři 3. listopadu.
„Hubertova jízda má řadu skalních příznivců jak mezi místními, tak mezi lidmi prakticky
z celých jižních Čech. Je oblíbená, má skvělý ohlas, a proto patří již trvale na seznam
několika desítek sportovních, kulturních a společenských akcí, jejichž pořadatelem či
spolupořadatelem je v rámci svých místních částí městys Dolní Bukovsko. Samozřejmě
je také stálicí programu letošního už čtrnáctého Oranžového roku Skupiny ČEZ, protože
stejně tak dlouho trvá naše spolupráce na tomto projektu,“ konstatovala starostka Dolního Bukovska Ivana Makovičková a dodala, že pravidelná podpora ze strany ČEZ v oblasti společenského a spolkového života je podle ní velmi důležitá nejen pro Bukovsko
a jeho místní části, ale pro celou oblast kolem elektrárny.
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Bukovská divadelní sezóna 2019 je za námi

Již 4. ročník Divadla všem generacím z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
kultury byl ukončen. Během celého roku mohli diváci zhlédnout 7 divadelních představení od různých amatérských a ochotnických divadel jihočeského regionu. V nabídce
nechyběla ani oblíbená loutková představení pro děti. Pro dospělé obecenstvo na podzim svedl Divadelní spolek J. K. Tyla z Českých Budějovic slavnou Dívčí válku. Závěr
naší divadelní sezóny patřil úspěchy ověnčenému titulu Modelka XXL v podání Moniky
Novákové z Divadelního spolku Tyl Dačice. Se skvělou one woman show se herečka
letos zaslouženě probojovala až na divadelní přehlídku nejlepších amatérských divadel
Jiráskův Hronov.
Děkujeme za finanční podporu při realizaci divadelních představení Jihočeskému kraji.

CO JSTE HASIČI, CO JSTE DĚLALI?
Jednotka SDH Dolní Bukovsko

Jako již každoročně jen opravdu krátké ohlédnutí za rokem 2019. Letošní rok byl na
události pro jednotku velmi klidný, co se týká ostatních let zpátky. Jednotka během roku
byla vyslána operačním střediskem k devíti požárům. Asi největší zásah letošního roku
byl požár stohu slámy a nakladače u Veselí nad Lužnicí a to pátého července. Stává
se docela daným pravidlem, že každoročně se přes naše nebo nejbližší okolí přežene
větší vítr. Vyvrací a láme stromy, i letos tomu nebylo jinak, a to v odpoledních a nočních
hodinách mezi Dolním a Horním Bukovskem. Zbytek výjezdů, které nás zaměstnaly,
byla spolupráce se záchrannou službou, čerpání vody, vyhledávaní osob , odstraňování
obtížného hmyzu, čištění kanalizací a zabezpečení akcí pořádaných městysem. Snad
poslední událost pro hasiče byl vyhlášen cvičný požár na sběrném dvoře v neděli prvního prosince v odpoledních hodinách. Cvičení se zúčastnilo 19 členů jednotky, kteří
neměli tušení, že se jedná o simulovaný požár odpadu. Suma sumárum je to 25 událostí. Jako již každoroční náplní celého roku byla údržba naší postarší techniky, které se
věnuje spousta hodin, ale snad se blýská na lepší časy. Toto jsem psal v loňském roce
a už se zablýskalo, jednotka od března 2020 bude mít v garážích nový přírůstek. Jedná
se o zbrusu novou cisternu na podvozku scanie, která byla pořízena za podpory dvou
dotačních programů a zbytek doplatil náš zřizovatel. Dále se členové jednotky v průběhu roku zúčastňovali různých typů školení a výcviků s technikou na stanici v Českých
Budějovicích, nebo u nás v místní zbrojnici.
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Tímto bych chtěl poděkovat našemu zřizovateli za přístup a hlavně za finanční ne zrovna
malou podporu, kterou vložili do nákupu nové cisterny a věřím, že naše spolupráce bude
pokračovat jako doposud.
Především bych rád poděkoval všem členům zásahové jednotky a hlavně jejich rodinám za
jejich velkou obětavost a ochotu, kterou věnují dobrému chodu naší jednotky.
Přeji všem krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2020.
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 našem webu: www.sdhdolníbukovsko.cz.
VJ SDH Stanislav Klika ml.

Máme nově zvolený výbor

V sobotu 16.11. se v prostorech hasičské zbrojnice konala za účasti 46 členů členská
schůze. Hlavním bodem byly volby do výboru a kontrolní komise SDH Dolní Bukovsko.
Poté, co se volební komise vydala počítat odevzdané hlasy, seznámili přítomné členy
s naší bohatou činností za pětileté volební období postupně ve svých zprávách velitel
sboru Tomáš Pavlásek, velitel zásahové jednotky Stanislav Klika mladší, hospodářka
sboru Ivana Míchalová a vedoucí mládeže Hana Nejedlá. Do kontrolní komise nebyl
zvolen Vlastimil Lukeš a byli zvoleni tři uchazeči. Radka Bořutová jako předsedkyně,
Jarmila Kukačková a Miroslav Víta jako členové. Z patnácti kandidátů do výboru se
volilo třináct členů. Mezi ně se nedostali Jaroslav Peterka a Josef Stejskal, který měl
stejně hlasů jako nový člen výboru pan Bc. Richard Molnár, ale svého mandátu se ve
prospěch Ríši vzdal. Pan Stejskal bude jmenován čestným členem výboru našeho sbo21

ru. Zvolených 13 členů výboru se odebralo do kanceláře, kde jsme se domluvili, kdo by
měl o jakou funkci zájem. S tím jsme předstoupili před členskou základnu, aby došlo ke
schválení jednotlivých kandidátů. A jak to tedy dopadlo? Na příští volební období jsou
zvoleni: starostou sboru Stanislav Klika starší, náměstkem starosty sboru Ing. Jan
Bořuta, velitelem sboru Tomáš Pavlásek, hospodářkou sboru Ivana Míchalová. Členy
nově zvoleného výboru jsou Michal Emmer, Ing. Jan Chroust, Stanislav Klika mladší,
Marie Kliková, Jan Kolek, Bc. Richard Molnár, Hana Nejedlá, Marie Vítová, a Pavel
Vondra starší. To, že to nebyla volba jednoduchá, jsme si asi všichni uvědomovali. Volilo se mezi uchazeči, kteří se aktivně podílejí na chodu našeho sboru. Společným přáním
všech našich členů by mělo být, aby nově zvolený výbor pracoval aspoň tak úspěšně
jako ten minulý, jehož členové si zaslouží za svůj čas věnovaný práci, kterou pro náš
sbor odvedli, velké poděkování.
Navštívili jsme několik valných hromad u našich spřátelených sborů. Byli jsme u kamarádů v Žimuticích, v Pelejovicích, v Radonicích, v Soběticích a na Horním Bukovsku. Naše
valná hromada se konala v sobotu 30. listopadu. Navštívili nás: starostka městyse paní
Mgr. Ivana Makovičková, místostarosta městyse pan Petr Malecha, emeritní starosta
krajského sdružení hasičů (KHS) Václav Žižka, dále velitel stanice HZS Týn nad Vltavou
npor. Bc. Václav Lid, ředitel HZS JČK plk. Ing. Lubomír Bureš. Náměstek starosty OSH
České Budějovice Josef Plojhar, vedoucí kontrolní a revizní rady Ing. Věra Machová,
vedoucí našeho obvodu Zdeněk Brčák, zástupce TJ Dolní Bukovsko Petr Zahradník
a zástupce ZŠ a MŠ Milena Zahradníková. Dále přijeli zástupci ze spřátelených sborů
Bečic, Dobřejovic, Dynína, Drahotěšic, Hartmanic, Horního Bukovska, Hrdějovic, Kožlan, Neplachova, Pelejovic, Popovic, Sobětic, Ševětína a Týna nad Vltavou. Po zahájení jsme minutou ticha uctili památku dvou členů, kteří zemřeli v letošním roce, a to pana
Antonína Fryaufa a pana Jana Tátovského. Veškerou naši činnost ve svých zprávách
postupně zhodnotili velitel sboru Tomáš Pavlásek, jehož zprávu přednesl jednatel sboru
Ing. Jan Bořuta, velitel zásahové jednotky Stanislav Klika mladší, vedoucí mládeže Hanka Nejedlá, pokladní sboru Ivana Míchalová a členka revizní komise Jarmila Kukačková.
Poté následovalo vyznamenání našich členů. Všechny přítomné ženy v sále dostaly
malý dárek.
V sobotu 15. února 2019 se bude konat 112. hasičský bál. K tanci a poslechu nám
bude hrát po roce opět kapela G club, která se nám osvědčila. Tímto zveme všechny
naše příznivce. Na závěr mi nezbývá nic jiného, než abych jménem výboru místního
hasičského sboru i jeho všech členů popřál našim spoluobčanům z Dolního Bukovska a přilehlých osad příjemné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí
a hlavně zdraví v následujícím roce.
Za SDH Dolní Bukovsko velitel sboru Tomáš Pavlásek
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Sbor dobrovolných hasičů Pelejovice

přeje svým členům a všem občanům šťastné a pohodové vánoční svátky,
v novém roce hodně zdraví, spoustu štěstí a spokojenosti.
Výbor SDH Pelejovice

Myslivecký spolek Dolní Bukovsko děkuje

všem svým členům za jejich práci pro myslivost a přírodu v roce 2019.
Přejeme všem klidné a radostné prožití vánočních svátků, v roce 2020 pevné zdraví,
hodně úspěchů a mnoho rodinné spokojenosti.
Výbor MS Dolní Bukovsko
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ZPRÁVY Z TJ DOLNÍ BUKOVSKO
Podporujeme radost ze hry

Mladší přípravka se tuto zimu zúčastní dvou turnajů. Prvním z nich je klasická halová
liga, kterou hrajeme v Týně nad Vltavou v jejich hale. Ten druhý je nový projekt, který
pořádá OFS. Jde o pár týmů, které se mezi sebou domluvily, že jsou ochotny jednou až
dvakrát za měsíc jezdit a odehrát pár zápasů a podpořit tak radost ze hry dětí. Momentálně máme za sebou 1. turnaj, který se odehrál v Lipí. Zúčastnily se ho dva týmy z Lipí,
Dubného a my. Hrálo se systémem každý s každým v tabulce a poté 1. s 2. ve finále.
Po prvním zápase, který jsme prohráli, jsme se už rozkoukali a oba další zápasy jsme
vyhráli velkým rozdílem. Jak herním, tak gólovým. Ve finále naše děti také nezaváhaly
a díky tomu si z Lipí odvezly první místo. Gratulujeme!
Další kolo nás čeká v Suchdole nad Lužnicí, kde to bude mnohem těžší. Ve skupině
máme tentokrát Jihočeskou Fotbalovou Akademii, Roudné a Suchdol. Věříme ale, že
naše děti patří k nejlepším ze svého ročníku a dokáží porazit každého. Nejdůležitější ale
je, aby si zahrály a měly ze hry radost.

Konec podzimu

Muži zakončili podzim na 10. místě tabulky. Jejich výkony se zvedly, hlavně po tom, co dokázali vyhrát 4x v řadě. Zásluhu na tom měl i Josef Cihla, který se trefil aspoň jednou v každém
zápase, což mu i vyneslo 2x cenu hráč kola. Bohužel, poslední dva zápasy muži nebodovali,
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a proto jsou desátí, i když na šesté místo ztrácejí pouhé 3 body. Střed tabulky je tedy hodně
vyrovnaný a utrhnout se může kdokoliv.
Nyní se muži zaměřují na zimní přípravu. Je potřeba, aby se dobře připravili na jarní část
sezóny a mohli tak zabojovat o vrchní polovinu tabulky, kam patří. Pomoc by tomu mělo i soustředění v Kamenici, kam se chystají na konci ledna.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří nás chodili podpořit a věřili, že
se zlepšíme, fandili a podporovali nás. Věříme, že Vám i příští rok budeme rozdávat
fotbalovou radost.
Jiří Matoušek

Pozvánka

Tělovýchovná jednota Dolní Bukovsko, z.s.
Vás srdečně zve na výroční valnou hromadu,
která se bude konat v sobotu 25. 1. 2020 od 18 hodin v hospodě na hřišti.
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Seznam akcí plánovaných TJ v roce 2020
Název akce
Dětský karneval
Dětský den
Memoriál Martina Macha
Pohádková cesta
Mikulášský rej

Termín
únor/březen
červen
červenec
září
prosinec
Za TJ Milena Zahradníková

KALENDÁŘ AKCÍ
Datum akce
25. 12. 2020
18. 1. 2020
8. 2. 2020
15. 2. 2020
22. 2. 2020

Název akce
Vánoční koncert Marathon
Myslivecký ples
Hornický hasičský ples
Hasičský ples
Školní ples

Místo konání
KD D. Bukovsko
KD D. Bukovsko
KD H. Bukovsko
KD D. Bukovsko
KD D. Bukovsko

PROGRAM KINA
Začátky představení jsou v 18:00 a 20:00 v sále KD Dolní Bukovsko.
10. 1. 2020

Princ krasoň – Pohádka od tvůrců Shreka přinese vtipný příběh pro celou
rodinu o odvážných a správných rozhodnutích či pravé lásce.

20. 1. 2020

Lví král – Dobrodružství malého Simby který se připravuje na svou budoucí
vládu. Remake stejnojmenné pohádky z roku 1994.

Nabarvené ptáče – Film o malém chlapci, který během druhé světové války
7. 2. 2020 sám putuje po východoevropském venkově. Natočeno podle stejnojmenného
románu polského spisovatele Jerzyho Kosińského z roku 1965.
21. 2. 2020

Toy Story 4 – Čtvrté pokračování úspěšných pohádek od Pixar. Jaké bude
další dobrodružství kovboje Woodyho a jeho kamarádů?

Redakční rada Bukovského zpravodaje
přeje všem svým čtenářům klidné vánoční svátky
a úspěšný vstup do roku 2020.
V roce 2020 se můžete těšit na novou podobu našeho zpravodaje!
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OBČANSKÁ KOMISE
JUBILEA
V měsíci lednu 2020 oslaví významná životní jubilea:
Josef Stejskal, Dolní Bukovsko

80 let

Marie Mejtová, Dolní Bukovsko

70 let

Marie Kubíková, Pelejovice

65 let

Jan Štráfelda, Dolní Bukovsko

65 let

Antonín Dočkal, Dolní Bukovsko

60 let

Pavel Filípek, Sedlíkovice

60 let

Anna Šubrtová, Dolní Bukovsko

60 let

Václav Šůla, Dolní Bukovsko

60 let

V měsíci únoru 2020 oslaví významná životní jubilea:
Anna Švingrová, Dolní Bukovsko

96 let

Marie Skoková, Hvozdno

93 let

Václav Mach, Pelejovice

80 let

Ivana Machová, Dolní Bukovsko

70 let

František Farka, Horní Bukovsko

65 let

František Mazanec, Dolní Bukovsko

60 let

Jan Turin, Dolní Bukovsko

60 let

Petr Šíp, Dolní Bukovsko

60 let

ÚMRTÍ
Pavel Lukeš, Dolní Bukovsko

68 let

Eva Ujková, Dolní Bukovsko

44 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

NAROZENÍ
Hana Šimková, Dolní Bukovsko
Matyáš Dvořák, Dolní Bukovsko
Matyáš Havle, Horní Bukovsko
Adina Švecová, Dolní Bukovsko
Narozeným dětem přejeme šťastný život.
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
BUKOVAR      Akce leden – únor 2020
3. 1. Novoroční Bukovský kvíz č. 16
Zábava i poučení. Vědomostní soutěž pro všechny generace.
10. 1. Dámský večer Báry Vackové.
Kuchařská soutěž o nejchutnější pokrm na téma „Z jednoho hrnce“.
17. 1. Bukovský kvíz č. 17.
Zábava i poučení. Vědomostní soutěž pro všechny generace.
31. 1. Bukovský kvíz č. 18.
Zábava i poučení. Vědomostní soutěž pro všechny generace.
1. 2. Turnaj ve stolním tenise Bukobar open.
Sportovní klání domácích i zahraničních borců.
14. 2. Bukovský kvíz č. 19.
Zábava i poučení. Vědomostní soutěž pro všechny generace.
28. 2. Bukovský kvíz č. 20.
Zábava i poučení. Vědomostní soutěž pro všechny generace
Další akce ještě nemají pevný termín.
Hudební večery, Dětský kvíz, Kulečník, Karaoke, Poker turnaj aj…
Aktuální info na:
www.bukovar.cz
Facebok: https://www.facebook.com/bukovar/        Instagram: bukobardb
Objednávky a informace na tel: 724 387 257

Římskokatolická farnost Modrá Hůrka

vyhlašuje sbírku na záchranu zvonu z konce 15. století a doplnění chybějících dvou zvonů
v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Modré Hůrce.
Přispět můžete jakoukoli částkou v hotovosti nebo na účet farnosti 571308359/0800 s poznámkou „Dar na zvony“. Dar lze odečíst od základu daně. Dárce přispívající alespoň 30
000,- může mít své jméno odlité na novém zvonu.
Za vaši štědrost děkujeme!

o. Josef Staněk, administrátor farnosti Modrá Hůrka
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Rodinné domy s téměř nulovou spotřebou energie – od ledna 2020 povinně

Každý, kdo bude od ledna 2020 žádat o stavební povolení, musí počítat s tím, že ho získá
pouze v případě, když jím přiložená projektová dokumentace bude splňovat požadavky pro
budovu s téměř nulovou spotřebou energie.
Co je to „téměř nulová spotřeba energie“?
Jedná se o budovu s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Definice vychází z evropské legislativy a je záměrně velmi obecná, aby umožnila členským státům nastavení vlastních kritérií tak, aby byly
pro jednotlivé státy schůdné a co nejefektivnější.
Jaké jsou tedy nároky dle českých podmínek? Zjednodušeně řečeno, dochází k zpřísnění
požadavku na obálku budovy a zároveň je kladen důraz na dobře regulovatelné systémy vytápění, větrání i osvětlení s vysokou účinností.
Co se týče obálky budovy, nedochází k žádnému velkému zpřísnění, neboť dnešní novostavby jsou již navrhovány na takové úrovni, že bez problémů nové požadavky splní. Standardem
je dostatečné zateplení konstrukce obvodových stěn, podlah a střech a u výplní otvorů použití
izolačních trojskel. Problém však může nastat u nekvalitních developerských projektů, které
se snaží postavit stavbu co nejlevněji.
Čím takový dům vytápět?
Druhou rovinou požadavků jsou technické systémy, tedy zdroje vytápění, přípravy teplé vody
a třeba i řízeného větrání. Zde je na jednu stranu tlak na využití obnovitelných zdrojů energie,
např. tepelného čerpadla, kotle na biomasu nebo solárního systému, ale na druhou stranu
splní kritéria i dobře zateplená budova, která vytápí a ohřívá vodu plynovým kondenzačním
kotlem. Stejně jako plyn, ani elektřina mezi obnovitelné zdroje nepatří. Nízké pořizovací náklady na elektrokotel a na bojler na ohřev teplé vody jsou pro mnohé investory finančně zajímavé
a absence komínu navozuje dojem absence škodlivých emisí. Opak je však pravdou. Výrobu
elektrické energie v ČR zajišťují především fosilní zdroje (cca 55 %), a když se započítají
ztráty v rozvodných sítích, tak je vytápění elektřinou považováno za zdroj nejméně ekologický.
Aby investor splnil požadavky vyhlášky, volil doposud k elektřině další zdroj vytápění, nejčastěji kamna na dřevo. Od nového roku tato kombinace možná nebude.
Je nutné řízené větrání?
Další oblastí, která je často zmiňována, je instalace řízeného větrání s rekuperací. Pořízení
tohoto systému do nového domu není nutné, nicméně přispívá k úspoře energie (může napomoci ke splnění podmínek) a ke zlepšení kvality vnitřního prostředí.

V ECČB poradí zdarma a nezávisle

Pokud řešíte otázku výstavby nového domu, můžete využít bezplatného a nezávislého poradenství v poradenském středisku Energy Centre České Budějovice (ECČB). Tato poradna
funguje již více než 20 let a je financována Ministerstvem průmyslu a obchodu a dalšími granty. Kromě výstavby domů poskytuje informace o rekonstrukci domů, využívání obnovitelných
zdrojů, vytápění, úsporách energie, vyúčtování tepla a vody, PENB a dalších souvisejících
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tématech. Poradenství je poskytováno formou osobních konzultací (je dobré se dopředu objednat), písemného poradenství (nejčastěji e-mailem přes portál www.mpo-efekt.cz) nebo
telefonicky. Kontakt: www.eccb.cz, tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, bezplatná linka
(zázn.): 800 38 38 38, eccb@eccb.cz.

Výdejna léčiv Dolní Bukovsko

Veselská 108, Dolní bukovsko
tel. 385 726 167 dolbuko@seznam.cz
Otevřeno
Po 7:30 – 16:00
Út  7:30 – 12:30
St  7:30 – 15:00
Čt  7:30 – 12:30
Pá 7:30 – 12:30

Poskytujeme:
• výdej léčiv na recepty a e-recepty
• volný prodej léčivých přípravků, vitamínů, doplňků stravy, kojenecké výživy
• prodej zdravotní obuvi, diabetických ponožek a obuvi pro diabetiky
• u nás vždy inzulíny bez doplatku
• antikoncepce za výhodnější ceny
Přijímáme poukázky Unišek, Cadhoc, Edenred, Benefits card, a Benefit Plus.
Možnost platby platební kartou.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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