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Z ÚŘADU MĚSTYSE

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
první čtvrtletí roku 2020 máme již za
sebou, a jistě mohu za nás za všechny
říci, že dění posledních týdnů z nás nikdo
neočekával. Přesto se na tomto místě
vůbec o této nákaze a epidemii nechci
rozepisovat. Věřím, že všichni jste
z-přemíry informací unaveni a tohoto
tématu máme dost. Avšak nemohu
opustit toto téma, aniž bych poděkovala
všem, kteří pomáhají tuto situaci
zvládnout, počínaje dobrovolnicemi,
které našily tisíce roušek nejen pro místní
občany. Zásobili jsme i Nemocnici ČB,
některé domovy důchodců a některé
místní podniky. Děkuji hasičům i mladým
dobrovolníkům, kteří jsou ochotni
pomoci seniorům či osamělým osobám
nejen s nákupy. Děkuji Vám všem za
dodržování přijatých opatření a za to, že
pro sebe máme vzájemně vlídné slovo

nebo úsměv, ač ten není vidět pod
rouškou. Děkuji za to, že si vzpomeneme
na osamělé sousedy či seniory, kteří
obzvláště nyníjsou vděčníza dobré slovo
či kontakt. Děkuji, že se k sobě chováme
slušně a zdvořile, a to nejen k unaveným
prodavačkám, pošťačkám, sestřičkám,
kurýrům, neboť toto jsou naši hrdinové
posledních dnů. A děkuji, že u nás je svět
i přes toto všechno ještě v pořádku.
Na tomto místě bych ještě ráda zmínila
pomoc, které se nám dostalo ze Skupiny
ČEZ a.s., kteří nám poskytli grant na
krizovou pomoc ve výši 40 000 Kč
a společnost ČEVAK a.s., kteří nám
darovali 1 0 000 Kč a kanystr dezinfekce.
Darované finančníprostředky byly využity
na šití roušek. Děkujeme.
V dubnu proběhla rekonstrukce cesty
z Horního na Hartmanice. Tuto cestu lze
krom pěší procházky či cyklovýletu využít
i na inline brusle. Pro zdatnější turisty či
cyklisty doporučuji okruh DolníBukovsko
– Horní Bukovsko – Bzí – Nový Dvůr –
Popovice – Hvozdno – Pelejovice a zpět
do Dolního Bukovska.
Nyní trávíme v přírodě více času, než
bývalo dosud obvyklé. Buďme vděčni, že
tuto příležitost máme, že jsme obklopeni
přírodou, kde můžeme nabrat sil a aktivně
zrelaxovat. Bohužel toto s sebou nese
i zvýšený výskyt odpadků podél cest
a stezek. Místy vznikají i černé skládky,
což mě mrzí.
Na jaře plánujeme přípravu koupaliště
v Dolním Bukovsku na sezónu, neboť již
nyní je jasné, že většina z nás bude trávit
dovolenou doma. Na koupališti bude
instalována převlékárna a koupaliště
bude vyčištěno.
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Oranžový rok 2020 v Dolním Bukovsku
a osadách – bude! V rámci Oranžového
roku byly vybrány kulturní a sportovní
akce s tím, že letos odstartujeme Kinem
na kolečkách, které plánujeme
na 1 7. července ve sportovním areálu.
Věřím, že již snad bude možné akce konat
a konečně se uvidíme.
Někteří jste zaznamenali, že průchod
mezi okály směrem na koupaliště je nyní
uzavřený, neboť pozemek, po kterém se
chodilo změnil majitele. V současné době
zajišťujeme jinou trasu, aby v dané lokalitě
mohli chodit pěší jako např. děti ze školy,
maminky s kočárky atp. Stále platí, že
trasa je nejbezpečnější stezka z centra
městyse na koupaliště a do domů, které
jsou při této trase za tímto průchodem.
Mám radost, že na jaře se u nás narodilo
více nových občánků, než bývá zvykem.
Všem rodičům gratuluji a miminkům přeji,
aby se jim u nás krásně žilo.
Na tomto místě vás obvykle zvu na
kulturní a společenské akce, které se
konají v následujících měsících, nyní se
obávám, že se uvidíme nejdříve v červnu.
Věnujme tedy tento čas např.
sebevzdělávání, travme čas s rodinou
a stanovme si, co bude to, co nám tato
karanténa užitečného dá. Ať je to
přečtená kniha, na kterou nebyl dlouho
čas, zkultivovaná zahrádka, kterou jsme
také odkládali, prvních 1 00 jarních
kilometrů pěšky či na kole, ale hlavně
mysleme pozitivně!
Spolu to zvládneme!
Pevné zdraví a konečně lepší dny vám
přeje vaše starostka.

Z ÚŘADU MĚSTYSE
I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika, Z. Tůma
• RM provedla kontrolu došlých faktur
a platby provedené přes pokladnu. Stav
finančních prostředků k 21 . 2. 2020 je
1 9 767 558,- Kč.
• RM schvaluje pronájem sálu v Horním
Bukovsku za účelem členské schůze dne
7. 3. 2020, MS Dolní Bukovsko,
bezúplatně. Hlasování: 5/0/0.
• RM schvaluje pronájem sálu v KD DB
za účelem plesu dne 28. 2. 2020, pro ZŠ
a MŠ Dolní Bukovsko za cenu úklidu po
akci. Hlasování: 5/0/0.
• RM projednala žádost TJ Dolní
Bukovsko o výstavbu umělého povrchu
na horním fotbalovém hřišti se závěrem,
že vzhledem k finanční náročnosti musí
záměr projednat ZM. RM má k dispozici
naceněnou nabídku o hodnotě
6,5 milionu Kč. Je nutné mít na vědomí,
že na hřišti o této výměře nelze hrát
organizovanou soutěž. Hřiště je malé.
Starostka vyjadřuje obavu z této akce
v tomto roce, neboť máme
rozpracovaných
několik
velkých

investičních akcí. V úvahu musíme vzít
i možnost dotace, která může být až
70%. RM se však určitě kloní
k vybudování osvětlení hřiště. Umělá
tráva omezuje mnohoúčelovost využití
areálu. Bude předloženo ZM.
• RM schvaluje užívání vozu v majetku
městyse – Fiat Ducato a Nissan
Doublecab SDH DB za podmínek, že
pohonné hmoty vždy uhradí SDH, pokud
účel jízdy bude SDH, vozidla budou
řízena výhradně členy JSDH a jízdy
budou podléhat schválení příkazu k jízdě
starostkou městyse.
• T. Pavlásek připravil zprávu
o hospodaření v obecních lesích za rok
201 9. Textové znění zpracuje a rozešle
všem zastupitelům.
• Z. Tůma navrhuje pozvat na zasedání
RM
předsedkyni
TJ
Milenu
Zahradníkovou. Starostka ji pozve na
příští RM.
• RM navrhuje jako člena školské rady za
zřizovatele Mgr. Františka Farku.
Mgr. Farka má dva syny žáky ZŠ a MŠ

DB, má pedagogické vzdělání a aktivně
se zajímá o chod místní školy, o členství
ve ŠR má zájem a není v příbuzenském
vztahu k nikomu z vyučujících. RM
schvaluje jako člena školské rady za
zřizovatele Mgr. Františka Farku.
Hlasování: 5/0/0.
• SDH Radonice podalo podnět na využití
obecní budovy – garáže, stojící na
parcele st. 1 85 pro hasičské účely.
Svépomocí si v budově garáží vybudují
zázemí pro techniku. Stávající nájemci
tedy dostanou výpověď ke dni
31 . 5. 2020. Hlasování: 5/0/0.
• RM diskutovala na základě podnětů
občanů o provozu ZŠ a vznáší na paní
ředitelku dotazy: Jakým způsobem
probíhá v naší škole inkluze, kolik je
inkludovaných dětí, jaké jsou postupy
v těchto případech ve třídách, a jaké
kroky jsou realizovány, pokud se inkluze
nedaří? Kolikdětíodešlo ze ZŠ ve školním
roce 201 8/201 9 a 201 9/2020? RM
navrhuje zřízení tzv. schránky důvěry
např. v budově úřadu.

I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika,
Z. Tůma
• RM provedla kontrolu došlých faktur
a platby provedené přes pokladnu. Stav
finančních prostředků k 1 6. 3. 2020 je
1 9 268 692,- Kč.
• Místostarosta P. Malecha předložil
žádost na dotaci k JČK z 1 . opatření
na vybavení a úpravu školních zahrad.
RM schvaluje podání žádosti o dotaci
k JČK na podporu vybavení školních
zahrad. Hlasování: 4/0/0.
• Místostarosta P. Malecha předložil
žádost na dotaci k JČK z 2. opatření

na podporu cyklotras. RM schvaluje
podání žádosti o dotaci k JČK
na podporu cyklotras. Hlasování: 4/0/0.
• RM schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí zřízení věcného
břemene spočívající ve vedení
elektrických kabelů na pozemku parc.
č. 1 1 68/1 9 v k.ú. Pelejovice se
společností E.ON. Hlasování: 4/0/0.
• RM schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene – osobní
služebnosti spočívající ve vedení
elektrických
kabelů
(kapličky)

na pozemku parc. č. 21 51 , 2432 v kú.
Radonice u Drahotěšice společností
E.ON za úplatu 1 0 000 Kč bez DPH.
Hlasování: 4/0/0.
• RM schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene – osobní
služebnosti spočívající ve vedení
elektrických kabelů (kapličky) na
pozemku parc. č. 1 01 9/ a 42/47 v k.ú.
Popovice u Dolního Bukovska
společností E.ON za úplatu 1 0 000 Kč
bez DPH. Hlasování: 4/0/0.

I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika,
Z. Tůma
1 6 280v608,- Kč.
stavu, a to za každý započatý měsíc, kdy
• RM provedla kontrolu došlých faktur a • RM schvaluje prominutí úhrady je v souvislosti s nouzovým stavem
platby provedené přes pokladnu. Stav nájemného v obecních objektech znemožněno konat výdělečnou činnost.
finančních prostředků k 30. 3. 2020 je v důsledku současného nouzového
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Jedná se o následující provozovny:
Kadeřnictví Dana Marková, Manikúra
Radka Bořutová, Obecní hostinec Petr
Hubený, Hospoda na hřišti – Lukáš
Malecha, Hospoda Na Guberně na
Horním Bukovsku – Daniel Puchel´.
Hlasování: 3/0/1 .
• Místostarosta P. Malecha předložil
návrh na rekonstrukci obecního objektu
ve Bzí. Z důvodu budování pergoly
přistavené k zadní části domu by bylo
vhodné místo okna vedoucího
do zahrady vybudovat dveře, aby se
nemuselo do pergoly kolem silnice.
Odhadovaný objem prací je v hodnotě
max 40 tis. bez DPH. RM schvaluje
rekonstrukci obecní budovy čp 8, stojící
na pozemku parc. č. 8/1 v obci Bzí a to
konkrétně spočívající v přestavbě okna
na dveře. Bude poptán zhotovitel.
Hlasování: 3/0/1 .
• Místostarosta P. Malecha informoval
RM o průběhu prací na rekonstrukci
objektu na Horním Bukovsku. Bude
nutné opravit i omítky ve stávajících dvou
místnostech, které jsou mokré. S těmito
pracemi se v projektu nepočítalo. Další
vícepráce spočívají v realizaci
sádrokartonového stropu a dále pak
v přípravě elektřiny, neboť stávající
rozvody neutáhnou elektrokotel. RM
schvaluje realizaci víceprací v projektu
„Rekonstrukce II. pořadí na Horním“
spočívající ve zhotovení elektrorozvodů
a omítek ve stávajících místnostech a ve
zhotovení sádrokartonového stropu.
Cena nepřesáhne částku 1 20 000 Kč bez
DPH. Hlasování: 4/0/0.

• RM diskutuje nad provozem skládky
suti v objektu cihelny. Jedná se o to, že
v poslední době tam bylo vyvezeno více
odpadu, než bylo avizováno. Nyní
musíme zajistit úpravu skládky firmou,
a to budeme muset uhradit. RM navrhuje
provoz skládky ve stejném režimu jako
sběrný dvůr. Na tuto skládku by bylo
možné vyvézt odpad pouze ve středu
od 1 5 do 1 7 příp. do 1 9 hodin a v sobotu
od 9 do 1 1 hodin. Na skládce bude vždy
přítomen jeden z pracovníků úřadu
městyse.
• RM diskutuje o rekonstrukci silnice
vedoucí na Nový Dvůr. Zítra bude
provedeno místní šetření za přítomnosti
starostky a místostarostů. Ostatní budou
informováni. Doplněníz 2. 4. – cesta bude
vyspravena recyklátem, ale pouze výtluky
a díry.
• Příjem příspěvku – dotace ze státního
rozpočtu na pořízení cisternové
automobilové ve výši 2 500 000 Kč a užití
ve výdajích – rozpočtové opatření č. 3.
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování: 4/0/0.
• Příjem příspěvku zejména přeplatky
z vyúčtování energií a ve výdajové části –
nákup vleku. Rozpočtové opatření č. 4.
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.
Hlasování: 4/0/0.
• RM schvaluje převod prostředků na
tvorbu a čerpání Fondu obnovy
vodohospodářského majetku ve výši
1 035 852, 04 Kč a zároveň schvaluje
čerpánífondu 459 1 53,72 Kč. Hlasování:
4/0/0.
• Nyní je jedna volná zahrádka v lokalitě

ZE ŠKOLY
Vážení rodiče, děkujeme vám za spolupráci při vzdělávání
vašich děti. Tato situace je pro všechny nová a klade na
každého velké nároky. Tím více si vážíme vaší práce.
Věříme, že se snažíte co nejvíce pomoci zvládnout výuku dětí
a spolupracovat s vyučujícími. Vaše spolupráce a podpora je
pro nás velice významná.
Přejeme vám hodně trpělivosti a síly a doufáme, že se brzy
budeme moci vrátit do běžného režimu.
Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko
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U Cihelny. Bude vyvěšen na úřednídesce
záměr k pronájmu. Záměr bude vyvěšen
od 7. 4. RM schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu zahrádky o výměře 368 m 2 na
parcele parc. č. 257/1 , v k.ú. DB,
k záměru bude přiložen plánek.
Hlasování: 4/0/0.
• Na RM se obrátili manželé
z podporovaných bytů s požadavkem na
stavbu garáže. RM k tomu opět zaujímá
shodné stanovisko jako loni s tím, že
podporované byty slouží k překlenutí
tíživé životní situace, nejsou primárně
určeny k dlouhodobému pronájmu.
Jakmile obyvatelé překlenou tíživou
finanční či životní situaci, není účelem
hromadit majetek a žádat o vybudování
přístavků či garáží na ochranu takového
majetku. Navíc, pokud povolíme jedněm
žadatelům, bylo by spravedlivé vyhovět
i ostatním, a to by s sebou neslo různé
sousedské potíže. RM rozhodně
neschvaluje pořízení jakéhokoli přístavku
či
garáže
jako
příslušenství
k podporovanému bytu.
• RM vyhlašuje veřejnou zakázku na
výběr zhotovitele – rekonstrukce povrchu
ulice Na Padělkách v úseku od křižovatky
u vodárny až ke křižovatce u dětského
hřiště. RM schvaluje za členy výběrové
komise do výběrového řízení na
zhotovitele stavby – rekonstrukce
povrchu ulice Na Padělkách členy:
Jaromír Klika, Božena Janečková, Jiří
Brčák a náhradníci, Z. Tůma, P. Kohout
a J. Bořuta. Hlasování: 4/0/0.

Dne 24. února se 7. třída zúčastnila prohlídky
Poslanecké sněmovny v Praze. Provedl nás tam
student pedagogické fakulty, a také jeden z poslanců
pan Miloslav Rozner.
Po videu z historie Poslanecké sněmovny jsme
procházeli budovou Parlamentu a tiskovým
střediskem. Vyzkoušeli jsme si hlasovací zařízení
a dozvěděli se o legislativních postupech při
projednávání návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně.
Při zpátečnícestě na nádražíjsme obdivovali historické
památky hlavního města.
Vzdělávací výlet se nám velice líbil.
Žáci 7. třídy

ZE ŠKOLKY

Poprvé za námi do školky přijeli lektoři z ekologického centra Cassiopeia v Českých
Budějovicích. Připravili si pro děti výukový program o lesních zvířátkách. Hravou
formou děti získávaly poznatky o lese a zvířatech, s kterými se mohou v lese setkat.
S plyšovou liškou jsme se dozvěděli, co mají zvířátka ráda k snědku, jaké vydávají
zvuky a jak se k nim máme chovat. Na chvilku se děti proměnily v divoká prasátka
a vyzkoušely si vyhledat potravu. Naučily se novou básničku o zajíci, při které si
protáhly celé tělo. Ale hlavně! Udělaly další krůček k bližšímu vztahu k přírodě
a životnímu prostředí.
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Když se děti po jarních prázdninách opět sešly ve školce, začaly se připravovat na masopust. Nejen že vytvářely různé karnevalové
masky, ale zahrály si také pohádku „O Koblížkovi“ a společně si zkusily zadělat těsto na opravdické koblížky. Těsto se dětem
povedlo a po obědě si na koblížcích moc pochutnaly. Nejvíce jsme se, ale těšili na společný karneval. Tento rok se paní učitelky
proměnily v motýly, pavoučky, berušky a připravily „luční karneval“. Po ranní svačince se děti ze všech tříd společně sešly
v tělocvičně ZŠ, kde postupně plnily úkoly na stanovištích. Pavoučci utkali síť, kterou měly děti prolézat, namotávaly malé
pavoučky na klacík. Na louce byly rozkutálené housenky, které potřebovaly pomoc poskládat podle barev a předškoláčci je
pochytali a poskládali i podle čísel. Také se objevila beruška, kterou děti s radostí povozily na koloběžce a jako motýlci se
prolétly na trampolíně. Na závěr jsme si společně zatancovali. Podle rozzářených dětských očí a úsměvů jsme poznali, že si
děti karneval užily a měly další krásný společný zážitek.
Bc. Lenka Bártová

proběhne v termínu od 2. 5. 2020 do 1 6. 5. 2020
Přihlášku do mateřské školy si zákonní zástupci dítěte vytisknou z webových stránek školy (www.dolnibukovsko.cz/msdb).
lze doručit následujícími způsoby:
datovou schránkou
emailem s elektronickým podpisem
poštou
osobní podání – ve vchodu do ZŠ bude umístěna schránka, do které rodiče žádost odevzdají v době od 8,00 do 1 2,00 hod.
V případě, že zákonní zástupci dítěte nemají možnost si vytisknout žádost z web. stránek školy, mohou si ji po telefonické
domluvě vyzvednout přímo v mateřské škole, č. tel. 607 089 004.
je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdravípovinnost podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním, pokud je nemá, je nutné doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo nemůže být očkováno pro trvalou kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné době nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz formulář na www.dolnibukovsko.cz/msdb)
doloží kopii očkovacího průkazu
Pokud již dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC), zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.
Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy budou přijímány pod registračními čísly, která budou zákonným zástupcům telefonicky
sdělena.
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Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení.
(pod registr. čísly) bude zveřejněn

.

Zároveň zde bude uveden termín první zahajovací schůzky, která vyžaduje Vaši účast. Budete seznámeni s provozem školy
a vyplníte dokumentaci, která je potřebná pro školní matriku.

Školka bude zavřena v době od 1 3. 7. do 9. 8. 2020. Po celou dobu uzavření školky Městys Dolní Bukovsko nabízí hlídání
za 500,- na týden za dítě. Zájemci o hlídání nahlásí jméno dítěte a termín hlídání paní starostce na e-mail
makovickova@dolnibukovsko.cz.

Školní jídelna je nucena přistoupit od 1 . 5. 2020 k úpravě cen obědů z níže uvedených důvodů:
• od 1 . 1 . 201 8 se nenavyšovala kalkulace na mzdové ani provozní náklady (elektřina + plyn + voda + opravy), pokryty byly
pouze zvyšující se ceny potravin
• od té doby stát zvyšoval 3x mzdové náklady
• v současné době se výdaje zvedly navíc o menu boxy (nařízení Krajské hygienické stanice ČB) - menu boxy na jeden měsíc
pro cca 1 00 strávníků stojí 5000 Kč
• od 1 . 1 . 2020 se zvedla cena energií a znovu i potravin
• od 1 . 5. 2020 očekávané další velké zdražení potravin a totéž se předpokládá i u ovoce a zeleniny
Informace o nové výši ceny obdrží každý strávník společně s obědem v nejbližší době, dále bude informace vyvěšena v jídelně.
Věříme, že strávníci pochopí, že zdražení obědů bylo nezbytné.
Naší snahou je udržet v provozu školní jídelnu, protože mnozí starší spoluobčané jsou na dodávce čerstvého jídla závislí.
Mgr. Anna Šubrtová

ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI
Každá z nás, která přišla, ocenila, jak paní Romana Šťastná nás trpělivě učila pracovat s hlínou. Přinesla několik katalogů, kde
si účastnice mohly vybrat, co chtějí vyrábět, hlínu a všechny potřebné pomůcky pro výrobu. Po skončení prvního odpoledne
nám Romča všechny naše výrobky vzala domů do pece a vše vypálila.
Příští naše setkání bylo malování a glazování. Opět díky jejím radám a trpělivému vysvětlování, donesení všeho potřebného pro
práci, jsme s výsledkem byly nadšené.
Patří jí velký dík za čas, který věnovala tomu, abychom uskutečnily naše představy, i za čas, kdy doma a ve své peci vše znovu
vypálila. Na přiložených fotkách můžete vidět náš výsledek.
Marie Kapinusová
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Vzhledem k současné situaci, kdy mají děti více volna a málo
možností, jak trávit volný čas, nabízím možnost sportovního
rybolovu. Stejná nabídka platí i pro místní rybáře
v důchodovém věku. Od dubna 2020 je umožněn
z Dolního Bukovska
a přilehlých obcí. Rybolov je možný pouze
(přísný zákaz braní ryb), pouze přes den a vždy
Milan Pícha
V naší obci jsme se snažili, aby akce nebyly pouze na papíru, ale docházelo k jejich realizaci. Po keramice jsme se sešli k oslavě
MDŽ. Předseda osadního výboru nám ženám popřál a podaroval nás kytičkou. Připojil se i Honzík Nussbauer, který nám dal
další kytičku, kterou vypěstoval ve svém zahradnictví Herba Grata.
Při společné procházce jsme naplánovali další akce, které se zatím nemůžou uskutečnit.
Věříme, že po skončení karantény, kterou snad zvládneme ve zdraví, se sejdeme k dalším akcím.
Marie Kapinusová
Ty společně s harmonikářem chodí po svých sousedech, kteří
si nechají zahrát svou oblíbenou písničku a maškary dostanou
něco dobrého k snědku a nechybí ani panáček dobrého pití.
Naše obchůzka se také zaměřuje na auta, která projíždějí naší
obcí. V tento masopustní den se vybírá mýto. Neunikne žádné
auto, cyklista ani motorkář. Za vybrané mýto na oplátku
dostanou projíždějící zelníky a buchty, anebo jako tento rok
kynutou cmundu.
Celý masopustní den se nese ve veselém duchu. Ať při
návštěvě našich sousedů nebo při vybírání mýta. Tento rok
jsme měli velice pěkné počasí, a to celou akci ještě více
zpříjemnilo.
David Blažek, Bzí

Dnes už mohu napsat, že se u nás konal již
"tradiční" Masopust. Zvolené datum pro tento
rok bylo 1 5. února.
První znovuobnovený Masopust se konal
v roce 2008 a od té doby nebyl žádný rok
přerušen.
TradičníMasopust, který známe z řady vesnic
po celých Čechách, se zakládá na obchůzce
1 2 postav - Matka, hejtman, rychtář, 1 . a 2.
konšel, 1 ., 2. a 3. tancmajstr, žitnej, pšeničnej,
ovesnej a moučnej, dohromady tedy 1 2
koledníků. Koledu doprovázejížidi. Jednotlivé
postavy majíjasně daný svůj význam a role při
samotné obchůzce.
Vzhledem k tomu, že vesnička Bzí je malá
obec a nedali bychom dohromady tolik lidí,
tak jsme od tohoto zvyku upustili a naše
obchůzka je tvořena z různých masek.
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Začátkem letošního roku připravil Klub 60+ pro seniory dvě zajímavé besedy. Dne 20. února se sešli v rodinném pivovaru
Bukovar na besedě s názvem: „Mě neoklameš, šmejde!“. Mluvčí Policie ČR por. Bc. Milan Bajcura zajímavou i zábavnou formou
seniorům radil, jak se praktikám „šmejdů“ ubránit. Besedu doplnil promítáním snímků a na závěr jim předal i drobné pomůcky
pro bezpečnost silničního provozu.

Druhou zajímavou besedu připravila pro Klub 60+ místní obecní knihovna. Dne 6. března klubovnu knihovny zaplnili senioři do
posledního místečka. Zavítal mezi ně blatenský cestovatel pan František Šesták, autor cestopisu „Z Čech až na konec světa
Svatojakubskou cestou na mys Finisterre“. Tato cesta, inspirovaná mírovým poselstvím krále Jiřího z Poděbrad, vedla od zámku
v Blatné až ke hrobu sv. Jakuba v Santiago de Compostela. Trasu vedoucí přes 1 0 západoevropských zemí v délce 3000 km
projel František Šesták se svým kamarádem na kole. Zajímavě a přitom vtipně vyprávěl o jedinečných setkáních s lidmi
v jednotlivých zemích a doplnil historické, kulturní a přírodní zajímavosti promítáním fotografií. Za uskutečněnou cestu oba
cestovatelé obdrželi Čestné uznání ministra kultury ČR.
B. Janečková
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Ano, i na tuto, pro člověka tak přirozenou
činnost, pamatuje zákon č. 361 /2000
Sb., o provozu na pozemních
komunikacích. Dodržujme zákony, bez
nich by z chodce byla jen hmota, která se
po ulicích motá.

(3) Kde není chodník nebo je-li
neschůdný, chodí se po levé krajnici, a
kde není krajnice nebo je-li neschůdná,
chodí se co nejblíže při levém okraji
vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo
při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe.
Při snížené viditelnosti, zvýšeném
provozu na pozemních komunikacích,
nebo v nebezpečných a nepřehledných
úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
(6) Osoba pohybující se pomocí ručního
nebo motorového vozíku pro invalidy
nesmí na chodníku ohrozit ostatní
chodce. Nemůže-li užít chodník, smí užít
pravé krajnice nebo pravého okraje
vozovky.
(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za
snížené viditelnosti po krajnici nebo po
okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením, je
povinen mít na sobě prvky
z retroreflexního materiálu umístěné tak,

Nejdříve tedy trochu paragrafů.
§ 2, písm. a) Účastník provozu na
pozemních komunikacích je každý, kdo
se přímým způsobem účastní provozu na
pozemních komunikacích. Tedy i chodec,
a jako takový má svá práva i povinnosti.
§ 53 - vybrané části.
(1 ) Chodec musí užívat především
chodníku. Ano, musí. Proto jsme si je

postavili, abychom byli v relativním
bezpečí. Chodník - od slova chodit. Tedy
ne parkovat, nebo dokonce jezdit (až na
povolené výjimky jízdy na jízdním kole,
koloběžce, invalidním vozíku aj.). Je
zarážející, že i v místech, kde máme
v městysu široké chodníky, někdo raději
riskuje chůzi po frekventované vozovce.

aby byly viditelné pro ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích.
Ten, kdo jezdí po setmění nebo v noci na
Horní, ví, o čem píši.
§ 54
(1 ) Na přechodu pro chodce se chodí
vpravo. Toto pravidlo se velice málo
dodržuje. Stačí zajet do Budějc a všímat
si, jak se chodci často na přechodech
pro chodce srážejí. A přitom je to stejné
pravidlo jako pro vozidla - jezdím vpravo
a tedy i chodím vpravo. Kdyby to takhle
dělali řidiči při jízdě, to by byl teprve
adrenalin.
(2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno
přecházet vozovku jen kolmo k její ose.
Před vstupem na vozovku se chodec
musí přesvědčit, zdali může vozovku
přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní
účastníky provozu na pozemních
komunikacích. Chodec smí přecházet
vozovku, jen pokud s ohledem na

vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících
vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé
změně směru nebo rychlosti jízdy.
(3) Chodec nesmí vstupovat na přechod
pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li
vozidla s právem přednostní jízdy;
nachází-li se na přechodu pro chodce
nebo na vozovce, musí neprodleně
uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel.
Chodec nesmívstupovat na přechod pro
chodce nebo na vozovku bezprostředně
před blížícím se vozidlem.
Takže, jen pro málo z vás, ale přeci jen žádná absolutní přednost pro chodce
neexistuje. A i kdyby, při srážce je chodec
vždy prohrávající. Ano, řidič chybuje,
pokud vám přednost na přechodu pro
chodce nedá, ale po srážce s vozidlem
na tom budete v konečném důsledku
hůře vy.
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Jóóó, a prosím vás, trestné to není, ale
když už jdete ze sámošky ke škole nebo
naopak a na chodníku u přechodu
potkáte známého, známou, jděte si drbat
kousek stranou. Řidič vozidla (zvlášť pak
náklaďáku), který zastaví a vy mu
ukážete, že přecházet nehodláte, bude
mít opravdu velkou radost, a příště... No,
asi víte co.

Co tedy na závěr? Velmi prosím
o vzájemnou ohleduplnost. Ne každý
chodec bude jednou řidičem, ale
s pravděpodobností hraničící s jistotou
mohu tvrdit, že každý řidič se stane občas
chodcem. Ano, děláme chyby, byly
stvořeny proto, abychom je dělali, ale
snažme se jich jako chodci i jako řidiči
dělat co nejméně.
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https://www.youtube.com/watch?v=x6
0Ub7J200E
Tento klip je hodně sugestivní, jednou
provždy změnil můj pohled na dopravu.
Možná změní i váš.
Ivan Bartoš, zkušební komisař

Odpověď je jednoduchá – chceme chránit majetek městyse, teplo a práci našich mužů.
Po rekonstrukci naší hospody jsme měli prázdné prostory. Pavel Zima – chatař – Radonice jsou jeho srdcovka sehnal pípy
a společně s Jindrou Kubátem a Pepou Jindrů vyrobili výčep, který Pavel obložil. Pak nám Bohoušek Turek sháněl materiál,
z kterého Jindra Kubát vyrobil police a věšáky (také do knihovny a obecní místnosti). Vláďa Suk dodal materiál a společně
s Jindrou Kubátem dali stolům „nový kabát“. Dokoupili jsme židle, lednici a každý, kdo má doma něco navíc, tak to do hospůdky
daroval. Po opravě střechy nad sociálem Fanda Trnka opravil omítky. A ještě nám chybí kousek kuchyňské linky a může se
„slavnostně hospůdka otevřít“. Na přiložených fotkách budete vidět, že máme být na co hrdí a věříme, že až odložíme „roušky“,
tak si všichni rádi zazpíváme (i naše ženy pilně uklízely, takže se také z povedeného díla radují).
Marie Kapinusová

Opravy v kulturním domě - omítka, nové záclony, oprava závěsů a opony a vymalování
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Rekonstrukce obecní budovy na Horním a vyklízení před rekonstrukcí

Pergola ve Bzí

Oprava části silnice Horní Bukovsko-Hartmanice
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ZE SPORTU
S těžkým srdcem Vám oznamujeme, že fotbalová sezóna pro rok 201 9/2020 byla ukončena kvůli pandemii viru COVID-1 9.
Muži obsadili v tabulce 1 0. místo se ziskem 1 6 bodů a ztrátou 3 bodů na šesté místo. Nejlepším střelcem
ukončené sezóny se stal František Cihla s 8 góly, čímž byl i sedmým nejlepším střelcem v celé soutěži.
Starší žáci ve své první sezóně, kdy hrají na celé hřiště a proti dětem, které jsou starší než oni, uhráli dvě výhry
a vstřelili sedmnáct branek. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Tomáš Kovařík.
Starší přípravka za půl sezóny vstřelila 32 branek a nejlepším hráčem byl zvolen Pavel Kubík.
Naše nejmladší naděje, tedy mladší přípravka, vstřelila 43 branek. Chtěli bychom jim všem pogratulovat k jejich
první sezóně, která byla opravdu úspěšná, a doufáme, že budou v tomto nasazení pokračovat i nadále, až tato nepříjemná
situace skončí.
Chtěl bych poděkovat příznivcům fotbalu, kteří chodili podporovat všechny naše fotbalové kategorie. Doufám, že se s Vámi
všemi uvidíme brzy na hřišti.
JM
zvítězit. Dvě utkání jsme vyhráli s HC
Zvozna 9:0 a 7:1 , a s HC Hrachoviště 5:0
(kontumace) a 5:0 (kontumace) Po
jednom vítězství jsme si připsali s týmy
HC Fantom 4:2, HC Řípec 4:2 a s HC
Radimov 7:1 .
Stejně jako v předcházejících letech jsme
dolednou uspořádali na hřišti. Jako by se
tento model již okoukal, tak účast nebyla
tak hojná jako v předcházejících letech.
V letošní sezóně v našem klubu chytali
Bendík (Benda Petr) a Venca (Suchý
Václav). V obraně hráli Kudla (Tůma
Václav), Pexík (Pexa Jan), Prkýnko (Musel
Josef), Spencr (Landa Luboš) a Wěrek
(Hrubý Lukáš). V útoku nastoupili Atomic
(Bárta Jan), Gagi (Holšán Radim), Gordon
(Svoboda Jan), Kali (Kadlec Jan), Milouš
(Krška Milan), Richmond (Mach Richard
ml.), Soptík (Klika Stanislav), Špatenka
(Špatný Jan), Šub (Šubrt František),
Thomas (Kovařík Tomáš), Venca (Šťastný
Václav), Víťas (Víta Martin), Zahry
(Zahradník Petr), Zliky (Klika Aleš), Vinč
(Venčovský Tomáš) a během sezony se
zapojil Prkýnko ml. (Musel Ondřej)
Z dvaadvaceti zápasů BHLA jsme
ve třech remizovali, a to s HC Zvěrkovice
3:3, s HC Křída 1 :1 a RH Roudná 4:4.
Dvanáct utkáníjsme prohráli. Dvakrát nás
pokořili týmy HC Zvíkov 3:7 a 3:6, HC
Kostelec 1 :3 a 3:8 a HC Vidle 0:4 a 4:5
Po jednom vítězství si připsali HC Řípec
1 :3, HC Zvěrkovice 0:5 (kontumace), HC
Křída 0:5 (kontumace), HC Radimov 3:7,
HC Fantom 4:6 a HC Roudná 2:6. Pouze
v sedmi zápasech se nám povedlo

statistice jsme skončili na 8. místě.
V zakončení se trápíme bohužel už delší
dobu, vypracované šance nedokážeme
proměnit v branky. Vyhlášení letošního
ročníku BHLA se mělo konat v Roudné
1 8. dubna. Galavečer v této době není
možné uspořádat, tak doufáme, že
k němu bude moct výhledově dojít. Na
druhém místě v hodnocení brankářů
skončil Bendík, který odchytal 1 7
zápasů, s průměrem 3,47 branky na
zápas. V kanadském bodování, mezi
střelci, ani mezi asistenty se nikdo mezi
elitnídesítku z našeho týmu nedostal. Co
se týká vyloučení, tak jsme s průměrem
6,8 minut na zápas skončili jako třetí
nejtrestanější tým ligy. Po dlouhé době
máme zlého muže BHLA v našich
řadách. Pexík za působení ve 1 4
zápasech vyfasoval 42 trestných minut.

Jistě jste si všimli, že u 4 zápasů je
uvedena v závorce kontumace výsledků.
Po 7. kole tým HC Hrachoviště ukončil
z nedostatku hráčů své působení
v letošním ročníku BHLA. Proto oba dva
naše
vzájemné
zápasy
jsou
kontumovány v náš prospěch. Bohužel
i náš tým trápí nedostatek hráčů, a tak
jsme zápas s týmem HC Křída a s týmem
HC Zvěrkovice museli kontumovat.
Pokud by někdo měl zájem se připojit
k našemu klubu, ať kontaktuje někoho
z našich hráčů, nebo mě. Nemusí to být
bývalý hokejista, stačí chuť a zápal pro
hokej a mít týmového ducha.
Na stánkách http://www.bhla.cz jsou
všechny statistiky podrobně. Níže
Se ziskem 1 7 bodů jsme skončili na v tabulce se můžete podívat, jak dopadl
celkovém devátém místě. A tím dosáhli letošní ročník celkově.
HC D. B. Školník (Tomáš Pavlásek)
nejhoršího umístění v BHLA od vzniku
našeho
klubu.
Inkasovali jsme 79
branek,
s průměrem 3,6
branky na zápas.
V tomto pohledu
jsme skončili na
pátém
místě
v
počtu
obdržených gólů.
Vstřelit
jsme
dokázali pouze 73
gólů, což je 3,3 gólu
na zápas. A v této
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ZE SPOLKŮ
V sobotu 1 5. února jsme pořádali 1 1 2.
hasičský bál. K tanci a poslechu nám jako
v předcházejících letech hrála kapela
G – club. Dopoledne při přípravě velmi
bohaté tomboly jsme vedli řeči s odhady,
kolik lidínás přijde navštívit. Ani ty největší
optimisté, ale se svými tipy nemířili tak
vysoko. Po delší době se v Bukovsku na
plese atakovala hranice 200 návštěvníků.
Děkujeme jim za jejich účast a doufáme,
že nám svou přízeň zachovají
i v nadcházejících letech. Rovněž si
zaslouží poděkování všichni sponzoři,
kteří nám pomohli ke zdárnému průběhu
bálu příspěvkem do tomboly, jak věcným,
tak finančním. Již nyní vám mohu

prozradit, že kapelu máme opět
zamluvenou.
Sobota 22. února se vedla v opačném
duchu než ta předcházející. Před týdnem
jsme byli plni elánu a radosti, za to teď
nás zastihl smutek. Na poslední cestě
jsme byli vyprovodit pana Jiřího
Matouška, který náhle opustil naše řady.
Během března jsme se vždy začínali
připravovat na nadcházející sezonu
s polní kuchyní. Letos bohužel díky
nastalé situaci jsou zatím všechny
plánované akce zrušené. Nebudou se
konat žádné soutěže, ani oslavy výročí
sborů. Nás to také zasáhlo. V neděli
5. dubna jsme našim spoluobčanům
a kamarádům z ostatních sborů měli
v plánu ukázat náš nový zásahový
automobil CAS 20 na podvozku Scania.

Už jsme plánování této akce měli rozjeté,
ale byli jsme nuceni vše ukončit. Nebojte,
až to okolnosti dovolí, tak máme v plánu
tuto akci uskutečnit.

V pátek šestého března v dopoledních
hodinách byla předána již avizovaná nová
automobilová hasičská stříkačka na
podvozku Scania od výrobce THT.
Po zaškolení odbornou osobou
od dodavatele vozidla zúčastněných
členů jednotky a podepsánísmlouvy paní
starostkou, bylo vozidlo oficiálně
majetkem Městyse DolníBukovsko. Malé
vysvětlení k označení vozidla
CAS 20/4000/240/-S2R. Cisternová
automobilová stříkačka o výkonu

čerpadla 2000 litrů za minutu. Obsah
nádrží na hasiva je 4000 litrů vody a 240
litrů pěnidla. Dále je vozidlo zařazeno do
druhé váhové kategorie a podvozek je
určen pro smíšený provoz silnice/terén
(tzv. 4x4) a poslední písmenko R
znamená, že vozidlo je vybaveno
redukovanou výbavou pro hasičská
vozidla. Vozidlo je vybaveno na všechny
druhy událostí, na kterých zasahujeme
při mimořádných událostech v blízkém
i širokém okolí. Po absolvování
seznámenía výcviků všech strojníků, kteří
budou cisternu řídit, obsluhovat při
výjezdech a po ujetí několika kilometrů
bylo vozidlo zařazeno v půlce dubna do

ostrého výjezdu, kde nahradístaršísestru
Liazku. Něco málo k jarní výjezdové
činnosti. Dvacátého prvního března jsme
zasahovali u zacpané kanalizace v D.
Bukovsku. Při nouzové situaci, v které se
nachází Česká republika i celý svět, je
naše jednotka proškolena a vybavena
ochrannými obleky a předurčena na
všechny události v širokém okolí. Proto
jsme byli vysláni sedmého dubna ve
večerních hodinách naši tatrou na požár
lesního porostu k Ševětínu společně
s hasiči z Č.B.
VJ Klika St. ml
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Za SDH Dolní Bukovsko velitel sboru
Tomáš Pavlásek

Z MATRIKY

Blahopřejeme

Helena Machýčková, D. Bukovsko
Jaroslava Míková, D. Bukovsko
Pavel Kotrlík, D. Bukovsko
Marie Malechová, D. Bukovsko
Jarmila Vášová, H. Bukovsko
Stanislav Klika, D. Bukovsko
Jarmila Medková, D. Bukovsko
Iva Davidová, D. Bukovsko
Marie Čermínová, D. Bukovsko
Karel Vomáčka, D. Bukovsko
Josef Jindra, Radonice

Pan Josef Stejskal oslavil 80. narozeniny.

Vladimír Pour, D. Bukovsko
Jiří Nečas, D. Bukovsko
František Váňa, Sedlíkovice
Božena Alexová, Radonice
Marie Malechová, D. Bukovsko
Stanislav Lukšík, Popovice

Manželé Machovi z Dolního Bukovska dne 28. 3. 2020 oslavili zlatou svatbu.
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Dne 2. 2. 2020 jsme v naší obřadní síni slavnostně uvítali naše nové občánky.
Přejeme jim vše nejlepší do života, spokojené dětství a milující rodinu.
David Švejkar, Dolní Bukovsko
David Svoboda, Dolní Bukovsko
Václav Rousek, Dolní Bukovsko
Hana Šimková, Dolní Bukovsko
Matyáš Dvořák, Dolní Bukovsko
Matyáš Havle, Horní Bukovsko

ZE STARÝCH KRONIK
1940

• Tuhé mrazy až přes -30°C, kterými začal
rok, měly za následek úhyn polní zvěře
a ptactva a ovocné stromy omrzly tak, že
byla špatná úroda ovoce.
• Vládou bylo nařízené povinné odvádění
vajec. Od každé slepice 60 vajec ročně.
• Po celý rok se zpracovávaly obrovské
polomy dřeva způsobené sněhovou bouří
s vichřicí a velkými dešti. Průměrně se
platilo za vývoz metru palivového dřeva
1 2-1 6 K a dlouhé dřevo dle výpočtu 1 m 2
po 20 K.

• Rok byl suchý a bylo málo úrody.
Protože bylo málo vody, hospodáři ji
museli dovážet z lomu a z lokality
Studánky (H.Bukovsko)
• Vyskytla se ve kraji zdejším mandelinka
bramborová. Z nařízení občanstvo bylo
povinno mandelinku na polích hledat
a hubit.

1960

• Zima toho roku byla celkem mírná
a vesměs blátivá. Vlivem tohoto probíhala
epidemie chřipky, která postihla většinu
obyvatel obce (Horní Bukovsko). Vážné
následky však po chřipce se nevyskytly,
1950
přestože se v mnohých případech
• Z nařízení byla obec povinná držet jednalo o chřipku asijskou.
plemenného kance a dle MNV stanoven • Kvůli opožděné březnové nadílce
poplatek za prasnici 1 00 Kč a 5 kg ovsa.
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mokrého sněhu a větru nastaly v lesích
polomy. Jen kolem Horního byla škoda
na zlámaných stromech přes 800 m 3
dřeviny. Na zpracování polomů přijeli
pracovníci ze Slovenska a byli ubytování
ve Státním statku.
• 8. června při bouřce udeřil v Bukovsku
blesk do lípy u potoka a také do budovy
MNV a spálil všechny pojistky.
• V roce 1 960 bylo v Bukovsku
zaměstnáno v obci 368 zemědělců,
38 lidí v cihelně a mlýně, 1 9 úředníků,
9 učitelů, 7 prodavačů a 4 lidé
v pohostinství. Důchodců bylo 75.
• Konala se okrsková spartakiáda s účastí
600 cvičenců. Bohužel během přehlídky
přišla bouřka s prudkým deštěm a nebylo
možno docvičit, čehož bylo všeobecně
litováno.

1970

• V Jihočeských cihelnách v Dolním
Bukovsku pracuje 1 27 zaměstnanců.
Od roku 1 970-1 980 postavil závod pro
své zaměstnance 43 moderních
bytových jednotek.
• Po velké bouřce dne 1 7. května
rozkvetly hrušně a o dva dny později
jabloně. Kvůli chladnému a deštivému
počasí se vegetace nejméně o 3 týdny
opozdila. Mezi 1 6. 6. a 1 5. 7. bylo velmi
teplo až 31 °C a nezapršelo.
• Stav zvěře v lesích: 390 zajíců, 490

rybíz červený 1 4. 5. , třešně 1 5. 5. ,
švestka 1 7. 5. , jabloň 26. 5. a šeřík
4. června.
• V Akci Z byla započata výstavba
nákupního střediska. K 1 .9. bylo
odpracováno 5550 brigádnických hodin
zdarma a plán byl splněn na 1 00,1 4%.
1980
• S jarními pracemi se započalo • Žáci ZDŠ sebrali 1 07 q papíru.
1 7. března a 22. dubna se vysazovaly • Narodilo se 1 1 chlapců a 1 0 děvčat.
brambory. Senoseč zahájena 30. května.
Markéta Farková
Porosty pícnin byly slabé kvůli velmi
chladnému květnu.
• Jak se objevovaly květy stromů a keřů:
bažantů, 600 koroptví a 37 srnčí. Mimo
to téměř každým rokem se při lovu
odstřelí i několik kusů černé zvěře, která
unikla z obory a zdomácněla ve volné
přírodě.
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INZERCE
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