Milí čtenáři,
v rukou držíte prvníletošnívydáníBukovského zpravodaje, které vás možná
překvapilo novým formátem, barvami i grafikou. Časopis od sedmdesátých
let díky spolupráci několika desítek lidí rostl a počet příspěvků a stránek se
zvyšoval. Redakční rada přišla s nápadem dát časopisu nový, moderní
vzhled, který se naposledy výrazněji změnil před třinácti lety. Při volbě písma
a vzdálenosti řádků jsme mysleli i na ty, kteří na čtení již potřebují brýle.
Věříme, že dvouměsíčník Bukovský zpravodaj bude i nadále vaším
oblíbeným společníkem pro volné chvíle a pomocníkem při hledání
informací, kontaktů a inspirace.
Uvítáme vaše texty, pozvánky na akce a také názory, které se týkajíčasopisu
i dění v obci.
za Bukovský zpravodaj Markéta Farková a Barbora Vacková
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Celobarevný inzerát umístěný v sekci inzerce:
1 800,1 000,600,(cca vizitková velikost) 400,Exkluzivní umístění jinde ve zpravodaji je
možné po domluvě
.

– periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází jednou za dva měsíce.
Vydává Městys Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, IČ 00244791 . Registrační značka MK ČR E 1 4327.
Vedoucí redakční rady Mgr. M. Farková, příspěvky e-mail: knihovna@dolnibukovsko.cz
Tisk dot. DesignStudio s.r.o., České Budějovice. Náklad 350 výtisků. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 1 0. 4. 2020.
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Z ÚŘADU MĚSTYSE

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
první dva měsíce roku máme již za sebou.
Dovolte mi tedy malé ohlédnutí za
počátkem roku s magickým letopočtem
2020. Držíte v ruce první letošní číslo, které
je v jiném formátu, než jste byli doposud
zvyklí. Spolu s Markétou Farkovou a
Barborou Vackovou, autorkami výsledné
podoby zpravodaje věříme, že tento formát
pro vás bude příjemnější.
V úvodu ledna se konala
,
a to nejen na území Horního a Dolního
Bukovska, jak bylo dosud zvykem, ale
i v ostatních osadách. V osadách se nám
podařilo zajistit tuto sbírku místními dětmi,
což potěšilo i místní obyvatele. Děkuji všem
dětem a jejich rodičům za ochotu a všem
občanům za dary. Výsledek této sbírky je

zhodnocen v samostatném článku dále bylo sesbíráno velké množství odpadků
v tomto čísle.
nejen podél cest, je smutné, že letos je ho
tam opět dost.
Od ledna se u nás v tělocvičně cvičí
Proto v souvislosti s výše zmíněnou
s lektorkou slečnou Veronikou Homolovou, úklidovou akcípřipomínám, že máme nejen
která k nám dojíždí až z Písku. Pro velký v Bukovsku, ale i v osadách k dispozici
zájem se konají nakonec tři hodiny týdně. suverénně nejhustější síť míst na tříděný
Přeji nám, aby stávající zájem vydržel.
odpad. Na sběrném dvoře vybíráme
použité kuchyňské oleje a tuky. Tyto odpady
V lednu jsme se věnovali
přineste v nádobě, jsou slévány do velké
v Dolním Bukovsku. Byla nádoby, jejíž obsah je následně ekologicky
opravena omítka na zdi, pořízeny nové likvidován.
garnýže a záclony a vymalován sál tak, aby
byl pro plesovou sezonu hezčí. V přísálíbyla Zkraje února započaly
obměněna světla. V nejbližší době není
na Horním Bukovsku.
v našich finančních možnostech náš Objekt po rekonstrukci bude sloužit
kulturní dům komplexně zrekonstruovat, místním hasičům.
tak postupujeme aspoň po částech. Letos
se v plesové sezoně koná celkem pět plesů. Nejen v souvislosti s Tříkrálovou sbírkou,
Novinkou je Country ples, který 1 8. 4. naši kterou organizuje Farní charita v Týně nad
plesovou sezonu uzavře.
Vltavou, bych chtěla zmínit
Během jarních prázdnin nás překvapil
, která zajišťuje pečovatelskou
, který naštěstí neměl na službu, pomoc a podporu v domácím
našem území katastrofální následky. Naši prostředí. Pomáhá zabezpečit potřeby
hasiči vyjeli k zásahu čtyřikrát, téměř vždy starých či nemocných lidí tak, aby mohli
šlo o stromy padlé ve vozovce. Na tomto i v náročných situacích spojených se
místě členům zásahové jednotky děkuji za samotou, stářím, nemocí či zdravotním
jejich akceschopnost a pomoc.
postižením žít důstojně. Cílem je umožnit
lidem co nejdéle setrvat ve svém domácím
A co nás v následujících dvou měsících prostředí i při ztrátě soběstačnosti
čeká?
v základních životních potřebách. Více na
Dne 5. 4. bude
www.tyn.charita.cz. V současné době
CAS, které bude tento Farní charita pomáhá v Bukovsku čtyřem
den i představeno veřejnosti.
rodinám s péčí o své blízké.
O den dříve, tedy 4. 4. se koná další ročník
akce
. Mnozí jsme se Hezký zbytek zimy vám přeje vaše
zapojili do loňského ročníku a i přesto, že starostka.

3

Z ÚŘADU MĚSTYSE
I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika, Z. Tůma
F. Kotrč, J. Němec, J. Hajný
• RM provedla kontrolu došlých faktur a 25. 1 2. 201 9 od 20:00 do 3:00. Poplatky
platby provedené přes pokladnu. Stav jsou stanoveny ve výši 2 300 Kč včetně
finančních prostředků k 3. 1 2. 201 9 je topení a požární hlídky, která je na konání
akce nezbytná. Hlasování: 5/0/0.
1 9 499 959,- Kč.
• žádost o pronájem KD DB dne 1 5. 2. 2020
• RM souhlasí s poskytnutím dotace SDH Dolní Bukovsko za účelem konání
plesu.
žadateli:
Hospic sv. Jana Neumanna, se sídlem Hlasování: 5/0/0.
Prachatice, IČ: 2601 8888 ve výši 1 0. 000,- • RM vybrala cenově nejvýhodnější nabídku
na dodavatele dřevěné pergoly do Bzí. RM
Kč na rok 2020. Hlasování: 5/0/0.
schvaluje zhotovitelem dřevěné pergoly
• zveřejnění záměru k pachtu rybníka o výměře 25 m 2 za cenu 63 470 Kč Jaromíra
Hraďák parc.č. 209/1 v k.ú. DolníBukovsko. Fialu ze Bzí. Hlasování: 5/0/0.
• RM schvaluje předložené rozpočtové
Hlasování: 5/0/0.
• poskytnutí příspěvku na rok 201 9 ve výši změny:
200 000 Kč TJ DB z.s., IČ 60073535. č. 28 – navýšení v příjmové části rozpočtu
o 380 tis. Kč a ve výdajové části rozpočtu
Hlasování: 5/0/0.
Výroční zprávu ZŠ a MŠ DB za školní rok o 461 tis. Kč. Hlasování: 5/0/0.
201 8/201 9, dále výkaz zisku a ztráty PO a č. 29 – vratky nevyčerpaných dotací na
opravu Památníku padlých Hvozdno a
rozvahu PO. Hlasování: 5/0/0.
• RM jednala se zástupci Mysliveckého Božích muk Bzív celkové výši 95 928,44 Kč.
spolku (Ing. Němec, p. Kotrč) a OV Hlasování: 5/0/0.
Sedlíkovice (p. Hajný) o umístění mrazáku, č. 30 – Příjem a užití neinvestiční dotace pro
který patří MS a je nyní umístěn v KD JSDHO – 57 345 Kč. Hlasování: 5/0/0.
v Sedlíkovicích, kam se již nevejde. Byla
navržena možnost přemístit mrazák do KD • Starostka přednesla žádost o dar do
DB tak, aby byl přístupný zezadu a bude kostela na Modré Hůrce na pořízení zvonů.
umístěn v malé klubovně vzadu za podiem. Radní namítají, že církev nabyla majetku
S tím všichni souhlasí. Dále bylo domluveno, v restitucích a RM mrzí reakce církve, když
že poplatek za využití KD Sedlíkovice bude jsme žádali o pozemek, abychom na něm
v plné výši vybírat paní účetní a to včetně zřídili parkoviště pro návštěvníky hřbitova.
poplatku za použití nádobí. Tato část bude Nebude tedy žádný příspěvek poskytnut.
Budou vyzváni občané, aby se zapojili do
pak k dispozici pro OV Sedlíkovice.
• žádost o povolení veřejné hudební sbírky na opravu zvonů v kostele na Hůrce,
produkce kapely Marathon v KD DB dne výzva bude zveřejněna i ve zpravodaji.
I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika, Z. Tůma
• RM provedla kontrolu došlých faktur a Členové hodnotící komise: Jaromír Klika,
platby provedené přes pokladnu.
Petr Malecha, JiříBrčák a náhradníci: Tomáš
• Stav finančních prostředků k 1 6.1 2. 201 9 Pavlásek, Pavel Kohout, Jan Němec.
je 1 9 645 087,- Kč.
Hlasování: 4/0/0.
• RM jmenuje členy komise a jejich
• RM jmenuje členy komise a jejich náhradníky pro na výběr zhotovitele stavbynáhradníky pro na výběr zhotovitele stavby Přístavba školy. Zajištěním výběrového
– Rekonstrukce II. pořadí na Horním. řízení bude pověřena společnost Universal
Předpokládaná cena díla je do dvou milionů. Solution s.r.o. IČ 03470300, se sídlem
Zajištěním výběrového řízeníbude pověřena Francouzská 404, 39701 Písek za cenu
společnost MINOS s.r.o. IČ 050 39 584, se 1 0 000 Kč. Členové hodnotící komise: Mgr.
sídlem U Výstaviště 1 485, ČB za cenu Anna Šubrtová, Petr Malecha, Mgr. Ivana
20 000 Kč.
Makovičková, Pavel Kohout, Tomáš
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• Ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko
předložila RM ke schválení Výroční zprávu
ZŠ a MŠ DB za školní rok 201 8/201 9, dále
výkaz zisku a ztráty PO a rozvahu PO.
• 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 žádostí, kolik našich občanů
využívá jejich péči. Následně bude RM o výši
příspěvku hlasovat.
č. 28 – navýšení v příjmové části rozpočtu
o 380 tis. Kč a ve výdajové části rozpočtu
o 461 tis. Kč. Hlasování: 5/0/0.
č. 29 – vratky nevyčerpaných dotací na
opravu Památníku padlých Hvozdno a
Božích muk Bzív celkové výši 95 928,44 Kč.
Hlasování: 5/0/0.
č. 30 – Příjem a užití neinvestiční dotace pro
JSDHO – 57 345 Kč. Hlasování: 5/0/0.

Pavlásek a náhradníci: Božena Janečková,
Jaromír Klika, Zdeněk Tůma, Jan Bořuta, Jiří
Brčák. Hlasování: 4/0/0.
• RM jmenuje členy komise a jejich
náhradníky pro na výběr zpracovatele
projektu na vodovod v Popovicích.
Zajištěním výběrového řízeníbude pověřena
společnost MINOS s.r.o. IČ 050 39 584, se
sídlem U Výstaviště 1 485, ČB. Členové
hodnotící komise: Zdeněk Tůma, Petr
Malecha, Tomáš Pavlásek a náhradníci:
Pavel Kohout, Jaromír Klika, Mgr. Anna
Šubrtová. Hlasování: 4/0/0.

rozhodne o uzavření darovací smlouvy ZM.
• RM schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ DB na Hlasování: 4/0/0.
rok 2020 ve výši 26 41 0 tisíc, stejně tak jako • RM schvaluje sazebník úhrad za
poskytování informací pro rok 2020.
střednědobý výhled rozpočtu na roky
2021 -2022, přičemž na rok 2021 ve výši Hlasování: 4/0/0.
24 500 tis. a na rok 2022 ve výši 27 300 tis.
Hlasování: 4/0/0.
• RM se zaobírala podněty občanů, které
• RM schvaluje zápůjčku sálu na Horním se týkají praktického lékaře. Podnět bude
Bukovsku SDH Horní Bukovsko za účelem předán MUDr. Janovské.
plesu dne 8. 2. 2020. Akci pořádá místní • RM projednala předložené rozpočtové
spolek a je pro veřejnost, nájem se změny: č. 32 – skutečná výše dotace na
nepožaduje. Hlasování: 5/0/0.
nákup automobilové stříkačky pro rok 201 9.
• 1 6:00 odešel radní Z. Tůma
Hlasování: 4/0/0. č. 33 – navýšení
• RM schvaluje darovací smlouvu mezi neočekávaných příjmů a výdajů změna
Městysem DB a SRDPŠ z.s., jejímž závazných ukazatelů. Hlasování: 4/0/0.
předmětem je dar ve výši 1 4 887 Kč za sběr • RM diskutovala o prodejníceně pozemků,
starého papíru a hliníku. Peníze jsou o které požádali dva žadatelé. Dle posudku
poskytovány na mimoškolní aktivity žáků znalce je stanovena cena 20 Kč/m 2 . Tato
ZŠ. Kontrolorka Krajského úřadu cena se zdá i ZM nepřiměřeně nízká. Cena,
Jihočeského kraje doporučila uzavření této za kterou byly pozemky tehdy prodány, je
smlouvy schválit vždy v RM, pokud bude její 40 Kč/m 2 . V poslední době se však
plnění do 20 tis. Kč, pokud nad tuto částku, pozemky zde prodávají za cenu 200 Kč/m 2
I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika, Z. Tůma
• RM provedla kontrolu došlých faktur a v předpokládané celkové výši 600 tis. Kč
platby provedené přes pokladnu.
s naší spoluúčastí ve výši 30%.
• Stav finančních prostředků k 1 3. 1 . 2020 Hlasování: 4/0/0.
je 1 9 1 90 083,- Kč
• RM schvaluje podání žádosti o dotaci
z programu Jčk jejímž předmětem je
• RM schvaluje žádost občanky výměna oken v kabinách ve sportovním
z D. Bukovska o pronájem sálu na Horním areálu v předpokládané celkové výši
Bukovsku za účelem rodinné oslavy a to dne 280 tis. Kč s naší spoluúčastí ve výši 30%.
Hlasování: 4/0/0.
1 . 2. 2020. za částku 1 000 Kč.
Hlasování: 5/0/0.
• RM schvaluje pronájem sálu v Dolním • Žádost o prominutí nájmu ¼ stodoly
Bukovsku Mysliveckému spolku Dolní adresoval
RM
bývalý
nájemce
Bukovsko za účelem konání mysliveckého s odůvodněním, že zabírá pouze ¼ stodoly
plesu dne 1 8. 1 . 2020 za částku 1 300 Kč. a navíc věcmi nepatrné hodnoty. RM má za
Hlasování: 5/0/0.
to, že nájem musí být stanoven zejména
• RM schvaluje zvýšení ročních členských proto, aby si bývalý nájemce vybavení také
příspěvků v knihovně na částku 20 Kč pro někdy odvezl. Nájemné mu bude stanoveno
dítě a 50 Kč pro dospělého s účinností ve výši 1 000 Kč/měs., počínaje 1 . 3. 2020,
od 1 . 1 .2020. Hlasování: 5/0/0.
pokud si věci do té doby neodveze.
• RM schvaluje podání žádosti o dotaci Hlasování: 5/0/0.
z programu Jčk jejímž předmětem je oprava • RM vybrala nejvýhodnější z došlých
nádrže u vozu Tatra CAS 32 nabídek na zpracovatele LHP (lesního
v předpokládané celkové výši 1 30 tis. Kč hospodářského plánu). Ing. Novák nabízí,
s naší spoluúčastí ve výši 30%.
že požádá o dotaci na zpracováníLHP, která
Hlasování: 4/0/0.
činíčástku 300 Kč/ha. Potom bychom platili
• RM schvaluje podání žádosti o dotaci částku 89 Kč/ha. RM schvaluje
z programu Jčk jejímž předmětem je oprava zpracovatelem lesního hospodářského
místní komunikace v Radonicích plánu Ing. Petra Nováka, IČ: 03720268 za
od hasičárny směrem k Jindrům cenu 389,- Kč vč. DPH za hektar.
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a tato cena se zdá v současné době
přiměřená. RM doporučuje prodat
pozemek za 200 Kč/m 2 hlavně z důvodu
zachování konzistentní ceny.
• RM se na základě žádosti rozhodla
následujícím žadatelům poskytnout dotaci:
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.,
Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň,
IČ: 22707328, bude poskytnuta dotace ve
výši 7. 000,- Kč na rok 2020. Hlasování:
5/0/0. Jihočeské centrum pro zdravotně
postižené a seniory, Staroměstská 2608,
370 04 ČB, IČ: 26594463, bude poskytnuta
dotace ve výši 5. 000,- Kč na rok 2020.
Hlasování: 5/0/0. Domov svaté Anežky, se
sídlem Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou,
IČ: 2601 8888, bude poskytnuta dotace
ve výši 1 0. 000,- Kč na rok 2020.
Hlasování: 5/0/0.

Hlasování: 5/0/0.
• RM se vrátila k akci probíhající
25. 1 2. 201 9 v KD, kde nebyly dodrženy
bezpečnostní předpisy, byla nesprávně
postavena stage, v sále se prokazatelně
kouřilo, před zahájením akce musí být
doplněn seznam pořadatelů. Pokud tuto
akci bude ještě tento pořadatel pořádat,
bude mu předem důrazně vysvětleny
zásady a bezpečnostní opatření. Na akci,
kde je zhasnuto musí být dodrženy
bezpečnostní opatření. Formulář – žádost
bude doplněna. Za nedodržení zákazu
kouření bude pořadatel akce vždy
pokutován pokutou ve výši 5 000 Kč.
• RM řešila odpady z domácností. Z mnoha
domů se vypouští odpady často do
obecních rybníčků nebo potoka.
V osadách, kde není kanalizace budou lidé
vyzváni k doložení likvidace odpadu.
• Opětovně byla řešena problematika
financování spolků. Starostka do příští RM
zjistí, kolik majíspolky v DB a osadách členů
a kolik majípříspěvek na činnost z městyse.
• 1 8:00 odešel Z. Tůma.

• T. Pavlásek žádal o zafinancování předá informaci o počtu a představě. traktoru spočívajícíve lžíci a v pořízenízávaží
slavnostních stuh k praporu u příležitosti Výroba bude zadána domovu sv. Anežky. o hmotnosti 500 kg. Toto příslušenství
svěcení nového automobilu CAS. SDH • RM jednala o pořízení příslušenství nebude stát více než 30 tis Kč.
I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika,
Z. Tůma
• RM provedla kontrolu došlých faktur a (cca vizitková velikost) 400,- Kč. Umístění
platby provedené přes pokladnu.
inzerce ve zpravodaji na konkrétním místě
• Stav finančních prostředků k 3. 2. 2020 je s příplatkem 1 00%. Hlasování: 4/0/0.
1 9 328 696,- Kč.
• Na záměr pachtu rybníka Hraďák reagoval
pan František Kadlec s tím, že má o pacht
• RM schvaluje zvýšení ceny dárkového zájem. Avizuje, že rybník chce zachovat pro
balíčku pro jubilanty ve výši 750 Kč kvůli sportovní rybaření a další aktivity občanů
všeobecnému zdražení. Hlasování: 4/0/0. městyse. RM dodává, že pachtýř se bude
• RM schvaluje pronájem sálu o rybník starat, obseče jej a bude udržovat
v Sedlíkovicích za účelem rodinné oslavy ostrůvek. Přiměřené pachtovné RM
navrhuje ve výši 1 000 Kč ročně s tím, že
dne 1 5. 5. 2020. Hlasování: 4/0/0.
• RM schvaluje pronájem sálu pokud se nebude pachtýř řádně starat,
v Sedlíkovicích za účelem rodinné oslavy bude mu pachtovné zvýšeno.
dne 4. 7. 2020 za částku 1 000 Kč. RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy
s panem Františkem Kadlecem z Dolního
Hlasování: 4/0/0.
• RM schvaluje pronájem sálu na Horním Bukovska. Smlouva bude uzavřena na
Bukovsku za účelem rodinné oslavy dne dobu neurčitou, počínaje 1 . dubna 2020 a
pachtovné bude stanoveno ve výši
8. 8. 2020. Hlasování: 4/0/0.
• RM vybrala z došlých nabídek novou 1 000 Kč/ročně, Hlasování: 4/0/0.
tiskárnu pro tisk Bukovského zpravodaje,
který mění svůj formát. Bude ve formátu A4 • RM diskutovala o dohotovení chodníků
a bude od čísla 1 /2020 celobarevný. směrem k AGRO družstvu. Na podzim se
Nejvýhodnější nabídku zaslala firma dot. tam dělal řad a vzhledem k tomu, že není
DesignStudio s.r.o., České Budějovice.
tuhá zima, je to tam rozbahněné a cesta
• RM schvaluje zpracovatelem 2měsíčníku není schůdná. Na jaře bude vysypána
Bukovský zpravodaj v počtu výtisků 350 recyklátem a zpevněna obrubníkem.
Ks/číslo za cenu 8 400 Kč, společnost dot. • RM diskutovala o konkrétním provedení
DesignStudio s.r.o.,České Budějovice. svozu dětí z Pelejovic do školy v DB. RM
Hlasování: 4/0/0.
navrhuje 2 možnosti. První možností je, že
• RM schvaluje ceny inzerce v Bukovském bude využíván vůz IZS, který by řídil hasič.
zpravodaji, počínaje vydáním 1 /2020 v násl. Druhou možností je, že by nám SDH
výši: formát A4 1 800,- Kč,
zapůjčilo dodávku bílou, kterou by řídil
1 /2 A4 1 000,- Kč, 1 /4 A4 600,- Kč, 1 /8 A4 zaměstnanec úřadu. Obě možnosti budou

diskutovány s hasiči s tím, že od 1 . 3. by již
začala faktická realizace. Ráno se jedná
o 6 dětí a odpoledne o 3 děti 2x v týdnu.
• J. Klika seznámil radní s konkrétní vizuální
podobou navrhované cyklostezky a stezky
pro pěší. Navrhuje začít okruhem, který
vychází z DB směr na Horní, Bzí a Nový
Dvůr, neboť tento okruh je nejkrásnější
Do příštího jednání J. Klika zajistí informace
o vlastnictvípozemků. Jakmile se oteplí, RM
projde zamýšlenou trasu.
• Příjem příspěvku na výkon veřejné správy
na rok 2020 ve výši 51 1 300 Kč a užití
ve výdajích. Hlasování: 4/0/0.
• Ředitelka ZŠ + MŠ paní Mgr. A. Šubrtová
předložila RM Výkaz zisku a ztráty
příspěvkové organizace Základní a
Mateřská škola Dolní Bukovsko sestavený
k 31 . 1 2. 201 9. RM bere na vědomí.
• Ředitelka ZŠ + MŠ paní Mgr. A. Šubrtová
předložila RM Výročnízprávu o hospodaření
za rok 201 9. RM bere na vědomí.
• Ředitelka ZŠ + MŠ paní Mgr. A. Šubrtová
předložila RM Odpisový plán ZŠ a MŠ Dolní
Bukovsko na rok 2020. Rovněž předložila
Účetní závěrku za rok 201 9. RM bere na
vědomí.

Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha,Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Zdeněk Tůma, Božena Janečková, Pavel Kohout,
Ing. Jan Bořuta, JiříBrčák, Ing. Jan Svoboda, JUDr. Eva Bartošová, Mgr. Anna Šubrtová, FrantišekMazanec, Jan Kohout, Ing. Jan Němec.
• K dotazu na dobu splatnosti půjčky od
SMO Bukovská Voda, o kterou městys
žádal na akci vybudování ČOV Horní
Buovsko starostka uvedla, že je plánována
doba splatnosti 1 0 let. Ing. Němec uvedl,

že pro příští rok byly avizovány možnosti vodovodního řadu do spol. Agro, starostka
poskytování dotací na vybudování ČOV uvedla, že městys bude hradit práce za
–paní starostka uvedla, že toto bude 1 89 tis. Kč.
sledováno a pokud bude možnost, budeme
o dotaci žádat.
• K dotazu na cenu znovuobnovení
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• Pí starostka informovala o jednání soudu
o sporu mezi bývalými obyvateli DB a
městysem – soudce navrhl stranám jednání
o smíru. Pro uzavřenísmíru požaduje žalující
strana uhrazení vzniklé škody ve výši
1 60 tis. Kč, ½ nákladů na znalecké posudky
a náklady soudu (25 960 Kč) a každá strana
si ponese své náklady na právní zastoupení
(cca 300 tis. Kč vč. DPH). Dle vyjádření
likvidátora pojišťovny by naše náklady byly
pojišťovnou kryty v plné výši. Věc byla
v mezičase přidělena jinému soudci, který
zadal nový znalecký posudek a vnímá jej
tak, že jeho závěr je ve prospěch žalobce,
dále pak v mezidobí vznikl závazný názor
Nejvyššího
soudu,
že zvýšenou
odpovědnost ze škod z kanalizace nese
městys. Soudce nastínil právní názor soudu
s tím, že kdyby věc meritorně rozhodoval,
vyhověl by v převážné části žalobcům.
Takové rozhodnutí by pro městys neslo
vysoké náklady, mnohem vyšší, než pokud
by se věc ukončila soudním smírem.
Zastupitelé podrobně probrali všechny
možnosti pokračování sporu a dohodli se
na souhlasu s uzavřením smíru, nikoli proto,
že by byli přesvědčeni, že soud nalezl
spravedlnost, ale výhradně ve snaze snížit
náklady.
• Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje soudní smír ve sporu 23 C 31 3201 2 mezi bývalými obyvateli DB a
městysem takto: žalovaná strana uhradí
straně žalující vzniklou škodu ve výši
1 60 tis. Kč a ½ nákladů na znalecké
posudky a náklady soudu ve výši 25 960 Kč.
Náklady na právní zastoupení si ponese
každá strana sama. Hlasování: 1 2/0/3 (Jiří
Brčák, Tomáš Pavlásek, Zdeněk Tůma).

kuchařky ve školní jídelně. Kuchařka je naší
zaměstnankyní, původně byla její mzda
refundována. V loňském roce byla po
dohodě bývalého starosty a ředitelky ZŠ
refundace ukončena, ale tento způsob
financování byl rozporován i při provedení
dílčího přezkoumání hospodaření městyse
Krajským úřadem. Paní starostka dále
diskutuje celou věc s auditory Krajského
úřadu.
• P. Brčák má dotaz, zda je vzhledem
k havarijnímu stavu ČOV částka v rozpočtu
na opravy dostatečná – p. Malecha uvedl,
že stav ČOV je v současné době
uspokojující, ČOV je průběžně udržována a
funguje.
• Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje rozpočet na rok 2020 jako
schodkový. Celkové příjmy rozpočtu jsou
33 792 tis. Kč, výdaje 44 81 5 tis. Kč,
rozpočtovaný schodek 1 1 023 tis. Kč bude
kryt z prostředků městyse na BÚ. Součástí
schváleného rozpočtu je rozpočet
Sociálního fondu a Fondu obnovy
vodohospodářského majetku. Závaznými
ukazateli ZM schvaluje celkové příjmy a
výdaje rozpočtu, financování a neinvestiční
příspěvek pro zřízenou PO (ZŠ a MŠ Dolní
Bukovsko) ve výši 2 900 tis. Kč. Současně
pověřuje radu městyse ke schvalování
rozpočtových opatření týkajících se dotací
vždy, ostatních rozpočtových opatření
do výše 300 tis. Kč. Hlasování: 1 5/0/0.

v mateřských a základních školách
s názvem „MAP II v ORP Týn nad Vltavou“.
Navazuje tak na minulý projekt „MAP+
v ORP Týn nad Vltavou“. Do projektu jsou
prostřednictvím řídícího výboru a
pracovních skupin zapojeni ředitelé všech
škol v území ORP. V rámci minulého
projektu byl v pracovních skupinách
zpracován Místníakčníplán vzděláváníORP
Týn nad Vltavou, jehož součástí je i příloha
s názvem Strategický rámec MAP
(obsahuje soubor záměrů škol).
Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko
souhlasí se zařazením investičních
i neinvestičních záměrů zřizované školy
do Strategického rámce MAP jako přílohy
dokumentu Místního akčního plánu
vzdělávání ORP Týn nad Vltavou.
Hlasování: 1 5/0 /0.

• ZM opětovně projednávalo prodej
pozemků, kdy cena zjištěná znaleckým
posudkem se zastupitelům jeví příliš nízká.
Bylo dohledáno, že původní pozemky se
prodávaly v roce 1 998 za cenu 40 Kč za
1 m 2 (současná cena zjištěná ZP je 20 Kč
za 1 m 2 ). O výši kupní ceny bude paní
starostka se zájemci o koupi ještě jednat.
• Zastupitelé byli seznámeni se žádostí
o dořešení vlastnických vztahů k pozemku
parc. č. 1 00/1 v kú Dolní Bukovsko, která
byla podána občany Bukovska. Na příštím
• Zastupitelům byl předložen upřesněný jednání ZM bude předložen ke schválení
seznam pozemků, který se vzájemné návrh usnesení s odůvodněním rozhodnutí.
darování mezi městysem a Jčk týká.
Darování pozemků bylo již jednou
schváleno, ale nebyla známa přesná • Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko
výměra těchto pozemků – pozemky schvaluje Plán provedení inventur a
darované městysem mají výměru inventarizace majetku, pohledávek a
23 1 68 m 2 , pozemky darované Jčk mají závazků městyse k 31 . 1 2. 201 9 a složení
výměru 5 31 0 m 2 .
inventurních a inventarizační komise.
• Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko Hlasování: 1 4/0/1 (Zdeněk Tůmaschvaluje vzájemné darování pozemků nepřítomen).
mezi městysem a Jčk dle přílohy č. 1 a 2 • V 1 9.25 hod. opustila jednání JUDr. Eva
tohoto zápisu – obsahuje přesné označení Bartošová.
a výměru pozemků. Hlasování: 1 5/0/0.

• Zůstatky na účtech městyse jsou
k dnešnímu dni – BÚ 1 6.1 1 9.793,41 Kč,
fond obnovy vodohospodářského majetku
3.466.038,81 Kč, sociální fond
283.445,96 Kč.
• Zastupitelé projednali návrh rozpočtu
městyse na rok 2020, který byl před
projednáváním zveřejněn v souladu
s platnými zákonnými ustanoveními. Oproti
návrhu rozpočtu dochází k navýšení
celkových výdajů a rozpočtovaného
schodku o 30 tis. Kč.
Od ledna 201 9 MAS Vltava realizuje nový
• Pí Janečková má dotaz k financování projekt na plánování rozvoje vzdělávání
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• Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/201 9 o místním poplatku ze psů.
Hlasování: 1 4/0/0.
• Zastupitelé jednali o ustanoveních
vyhlášky o poplatku za užívání veřejného
prostranství – problémem je stanovit
pozemky, které budou ve vyhlášce
označeny jako veřejné prostranství a budou
předmětem stanovení poplatku. Bylo
navrženo označit pro vybírání poplatku

všechny obecní pozemky v intravilánu
městyse.
• Zastupitelům byl předložen návrh
rozpočtového opatření, který řeší navýšení
rozpočtu o neočekávané příjmy a výdaje ve
výši 61 0 tis. Kč. Zastupitelstvo Městyse
Dolní Bukovsko schvaluje Rozpočtové
opatření č. 31 . Hlasování: 1 4/0/0.
• V 1 9.45 hod. opustil jednání Ing. Jan
Svoboda.
• Informace k ÚP – do návrhu ÚP byly

zapracovány všechny námitky a jako reálné
schválení se jeví březen 2020.
• P. Mazanec má dotaz, jak pokračuje
prodej pozemku občanovi Popovic,
o kterém bylo jednáno – pístarostka uvedla,
že dotyčný občan s koupí souhlasí.
• Paní Janečková má dotaz k jednání
o změně projektu lékařského domu – jeden
plánovaný byt bude změněn na provozní
prostor (sklad…).

Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta,
Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, Mgr. Anna Šubrtová, František Mazanec, Jan Kohout, Ing. Jan Němec.
JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma.
Lomnice nad Lužnicí, - 7 000 Kč,
• Tělovýchovná jednota z.s., Dolní
Bukovsko, – 200 000 Kč,
• Dle schválení ZM byl uzavřen smír
v soudním sporu s bývalými obyvateli DB • Otevírání obálek proběhlo 1 4. 1 . 2020 – • SDH Dolní Bukovsko – 1 30 000 Kč,
o náhradu škody.
byla vybrána firma Jan Krška, za cenu • Spolek žen z.s., DB – 5 000 Kč,
Usn. č. 1 00/1 1 – byly upřesněny některé 2.390 tis. Kč. Předpokládá se úspora, • Domov sv. Anežky o.p.s., Týn nad Vltavou
skutečnosti ohledně schválení vzájemného jelikož dle stavu budovy nebude zřejmě – 1 0 000 Kč,
darování pozemků mezi městysem a Jčk. potřeba realizovat všechny plánované • Jihočeské centrum pro zdravotně
Pavel Kohout má dotaz k důvodu práce. Na akci bylo požádáno o dotaci postižené a seniory, o.p.s., pracoviště
nevýhodnosti
vzájemného darování z Programu obnovy venkova, která by měla České Budějovice – 5 000 Kč.
Hlasování: 1 3/0/0.
v poměru 1 :1 0 v neprospěch městyse. být cca 300 tis. Kč.
Starostka uvedla, že je toto zdůvodněno • Zastupitelstvo městyse DB schvaluje jako
veřejným zájmem. Nejasnost ještě vznikla zhotovitele akce „Stavba II. pořadí na
u pozemků p.č. 1 1 69/1 a 1 1 69/2 v kú Horním Bukovsku“ firmu Jan Krška, • Občan z D. Bukovska požádal o odkup
Pelejovice – na těchto pozemcích je s nabídkovou cenou 2 390 tis. Kč bez DPH. pozemku p.č. 2644/1 1 a 2644/1 2 (853 m 2 )
plánována realizace odvodňovací stoky a je Hlasování: 1 3/0/0.
v kú Dolní Bukovsko.
tedy potřeba skutečnosti ještě upřesnit.
V současné době má část těchto pozemků
O schválení vzájemného darování pozemků
pronajatou a řádně platí nájem. Pozemky
bude tedy ještě jednáno na příštím zasedání •
Zastupitelům
byla
předložena nejsou v ÚP určeny k zástavbě.
ZM.
Inventarizační zpráva z provedené Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko
inventarizace majetku, pohledávek a schvaluje zveřejnění záměru prodeje
• P. Kohout má dotaz k plánovaným závazků Městyse k 31 . 1 2. 201 9. Nebyly pozemků p.č. 2644/1 1 a 2644/1 2 v kú Dolní
Bukovsko o celkové výměře 853 m 2 .
cyklotrasám – p. Klika upřesnil, že tyto trasy zjištěny inventarizační rozdíly.
budou začínat i končit v DB.
• Zastupitelstvo městyse DB schvaluje Hlasování: 1 1 /0/2 (Ing. Jan Svoboda, Ing.
• Mgr. Šubrtová má dotaz, zda bude možno Inventarizační zprávu z provedené Jan Bořuta).
• Zastupitelé řešili prodejní cenu pozemků,
umístit vystěhovaný nábytek ze školy do inventarizace k 31 . 1 2. 201 9.
o jejichž koupi požádali manželé z Bukovska
čp. 33. Pí starostka uvedla, že nábytek bude Hlasování: 1 3/0/0.
– stanovisko RM je pozemky prodat
umístěn do stodoly v čp. 33.
za 200 Kč/m 2 . Ing. Němec má připomínku,
• K dotazu jak postupují práce na akci
že občanům prodáváme pozemky
„Lékařský dům“ místostarosta p. Malecha
za 200 Kč/m 2 a s Jihočeský krajem
uvedl, že se zpracovává projekt a vyřizují
podklady pro podání žádosti o stavební Zastupitelé byli seznámeni s výší transferů směňujeme pozemky v nevýhodném
poměru.
povolení.
pro organizace a spolky pro rok 2020 a
Zastupitelstvo městyse DB schvaluje prodej
• Pí Janečková má dotaz k novému schvalují:
Bukovskému zpravodaji – starostka uvedla, • Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., pozemků p. č. 442/20 o výměře 40 m 2 a
442/21 o výměře 4 m 2 , oba v kú DB, dále
že byla vybrána nová firma pro tisk dle Prachatice – 1 0 000 Kč,
p. č. 442/1 9 a 442/29 o celkové výměře 90
zápisu z RM.
• Hospicová péče sv. Kleofáše 2
m v kú Dolní Bukovsko. Hlasování: 1 2/0/1
Třeboň o.p.s.,
(P. Kohout).
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• Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje RO č. 2 – krytínákladů na náhradu
škody a právní zastupování v soudním
sporu ve výši 600 tis. Kč. Hlasování: 1 3/0/0.
• Zastupitel P. Kohout má připomínku ke
zhotovení vjezdů u chodníku nám.
Jiráskovo – tyto budou kompletně dořešeny

při revitalizace ul. Jana Koláře (rekonstrukce
kanalizace, vodovodu, chodníků).
• Starostka informovala o novele nařízení
vlády č. 31 8/201 7 Sb., která upravuje výši
odměn neuvolněných zastupitelů a uvedla,
že je možnost navýšení těchto odměn.
Zastupitelé se rozhodli ponechat dosavadní
výši odměn.
• Paní Kapinusová poděkovala za

dohotovení oprav obecní budovy
v Radonicích.
• Pan Brčák upozornil na to, že na stodole
u čp. 72 chybí tašky a je potřeba zajistit
opravu, aby nedocházelo k zatékání do
stodoly.
• Místostarosta p. Malecha informoval
o malování KD v Dolním Bukovsku a dílčích
opravách interiéru.

ZE ŠKOLY
Ve čtvrtek 23. 1 . se uskutečnila pro žáky 3., 6. a 7. třídy beseda s paní Kabourkovou, hráčkou na
didgeridoo. Žáci se dozvěděli, odkud tento hudební nástroj pochází, jakým způsobem byl objeven a
jaké mýty se k němu váží. Seznámili se s různými typy didgeridoo, způsoby jejich výroby a poslechli
si jejich zvuk. Společně si pak všichni vyzkoušeli pomocí cvičné trubky, že hra na tento hudebnínástroj
není snadná. Je zapotřebí užívání cyklického dechu a správného uvolnění rtů, které se musí řádně
nacvičit. Několik skladeb pak žáci doprovázeli na rytmické hudební nástroje. Na závěr byl pro žáky
připraven krátký kvíz. Za správně odpovědi mohli získat CD s vlastní nahrávkou hry paní Kabourkové
na didgeridoo. Takové zpestřeníhodiny hudebnívýchovy bylo pro všechny velice příjemným zážitkem,
za který moc děkujeme.
Velice si vážím ochoty a přístupu nejen rodičů, ale všech, kteří se něčemu věnují se zapálením a svou
zkušenost předávají dál. Je to velká inspirace a motivace pro nás všechny. Děkujeme.
Hana Fišerová
Tento název mělo divadelní představení, které navštívili žáci 4. a 5. třídy. Jednalo se o interaktivní vystoupení Fórum s tématikou
kyberšikany. Na začátek se žáci společně s herci divadelně rozcvičili. Později začali herci hrát scénku ze školního prostředí s otevřeným
koncem. Po skončení jejich vystoupení nechali žáky, aby daný problém rozebrali a následně ho zahráli tak, jak si myslí, že by to bylo
správné.
Na závěr herci poděkovali za předvedený výkon. Velmi je potěšil obrovský zájem žáků.
Myslím si, že pro žáky to byla skvělá zkušenost a hezky si to užili. Doufám, že se žáci vcítili do nechtěné - hrané role a nebudou nikdy
její reálnou součástí.
M. Zahradníková
V pondělí 3. února jsme se vydali do divadla do Českých Budějovic. V Malém
divadle nás pěkně přivítali. Líbilo se nám, že jsme hned na začátku hráli zábavné
hry – na různá témata jsme ze sebe dělali živé obrazy. Potom nám herci sehráli
příběh o kyberšikaně. Následně nás zapojili do řešení vzniklého problému.
Pokoušeli jsme se sehraný příběh změnit k lepšímu. Ocenili jsme, že toto
představení bylo naučné, protože jsme se dozvěděli, jak konkrétní situace
kyberšikany řešit, ale zároveň bylo i zábavné.
Žáci 5. třídy

Před Vánoci jsme dostali nabídku navštívit
Gymnázium v Týně nad Vltavou.
Tato návštěva se uskutečnila již podruhé. Byli
na ni vybráni žáci 5. ročníku. V osm hodin
nás přivítal pan profesor Šálený, který pro
žáky připravil test s poznávačkou. Po
vyhodnocení získali ti nejlepší odměnu.
Později nám ukázal jejich novou chemickou
laboratoř a žáci si vyzkoušeli i pár
chemických pokusů. Následně jsme se

přesunuli do učebny fyziky, kde si žáci
vyzkoušeli také fyzikální pokusy. Po dvou
hodinách jsme se s týnským gymnáziem
rozloučili a odjeli zpět do školy.
Myslím si, že žáci byli plni dojmů a tato
návštěva se jim líbila.
Tímto bych chtěla poděkovat městysi a
dobrovolným hasičům za poskytnutí
dopravy.
Milena Zahradníková
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ZE ŠKOLY
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Dolním Bukovsku sděluje,
že
pro školní rok 2020/2021 bude v učebně 1 . a 2. třídy ZŠ ve dnech:
3. dubna 2020 (pátek) od 1 3,30 hod. do 1 7.30 hodin
4. dubna 2020 (sobota) od 9,00 hod. do 1 1 .00 hodin
doklad o bydlišti (občanský průkaz)
rodný list dítěte (rodné číslo)
v případě, že rodič má pro své dítě vyřízen odklad
povinné školní docházky, stačí přinést doklady, dítě se nemusí dostavit k zápisu.
pokud je dítě po odkladu, rodič musí opět požádat o zápis do školy, dítě může být přítomno, ale není to podmínkou.

ZE ŠKOLKY
Když se děti po Vánocích opět
sešly zpátky ve školce, začali jsme
si povídat o zimě. Každý den jsme
vyhlíželi sněhové vločky z okna, ale
jako kdyby si zima s námi pohrávala
a sněhovou nadílku nám nechtěla
dopřát. Tak jsme se rozhodli, že si
zimu vytvoříme alespoň ve školce.
Děti vyráběly sněhuláčka, o kterém
se naučily básničku a prozpěvovaly
písničku „Je to prima, když je
zima...“ Společně si umačkaly
papírové koule na koulovačku,
u které si užily spoustu legrace.
Nezapomněli jsme ani na zimní sporty. Děti měly možnost vyzkoušet si lyžařské vybavení i hokejovou výstroj. Nejen u chlapců, ale
i u holčiček měla střelba hokejkou s pukem na branku veliký úspěch. Padal jeden gól za druhým. Celý sportovní týden jsme ukončili
zimní olympiádou, kde závodníci absolvovali několik disciplín. Na konci proběhlo slavnostní vyhlášení a předání medailí všem
zúčastněným závodníkům za jejich odvahu a šikovnost. A sněhové vločky? Přece jsme se dočkali. Sice jsme si sníh užili pouze jeden
den, ale neváhali jsme, na zahradě jsme si společně postavili sněhuláky a užili koulovačku.
Bc. Lenka Bártová

Děti ze
pomáhajílesním
zvířátkům v zimě.
Mgr. Jaroslava Šalamounová
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ZE ŠKOLKY

Rodič / zákonný zástupce dítěte si předem vyzvedne přihlášku v mateřské škole nebo si ji stáhne z webových stránek školy
www.dolnibukovsko.cz/msdb a v uvedeném termínu ji odevzdá v mateřské škole.
• Děti budou do MŠ přijímány pod registračními čísly (reg. čísla budou přidělena při přijímání žádostí.)
• Do 30 dnů budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na web. stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ.
•
v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (
).
•
v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku.
Zároveň zde bude uveden termín prvnízahajovacíschůzky, která vyžaduje Vaši účast, neboťzde dojde k předánípotřebné dokumentace,
která zakládá školní matriku a bez níž není možné zahájit docházku do mateřské školy.
Součástí tohoto setkání bude taktéž seznámení se Školním řádem.
• Na zahajovací schůzce (rodiče bez dětí) budete seznámeni s termínem prohlídky prostor mateřské školy spolu s dětmi.
• Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání budou s dostatečným předstihem zveřejněna na webových stránkách MŠ.

Dítě s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu a ostatních spádových obvodů.
- novela Školského zákona č.1 78//201 6 Sb., zavedením povinného předškolního vzdělávání ukládá povinnost docházky dítěte
do mateřské školy, které před zahájením daného školního roku, pro který je vypsán termín zápisu, dovrší k 31 . 8. pěti let, v případě
odkladu školní docházky k 31 . 8. šesti let.
Dítě 4leté s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu.
Dítě, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhne 3 let věku, s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu.
Pokud to dovoluje kapacita MŠ, lze po dohodě s ředitelkou ZŠ a MŠ přijmout i dítě mladší 3 let
- budou upřesněny podmínky přijetí dítěte.
Dítě z jiného spádového obvodu.
§34a,odst.5 písmeno a)
• individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.
Pokud zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání, musí se dostavit k zápisu a řídí se níže stanovenými požadavky, které upravuje:
1 ) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude
individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, zákonný zástupce je povinen toto
oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Z DĚNÍ V MĚSTYSI
Jistě každý, kdo jde na hřbitov, vidí opravený
vstup a ve výklencích sošky – Maria a Ježíš
– dítě – Pražské Jezulátko – originál této
sošky můžeme vidět v kostele Panny Marie
na Malé Straně. Kdo se na tomto vstupu
podílel – či-li komu poděkovat – paní
Marková nám tyto sošky zrestaurovala do
této podoby, pan František Hubený se
postaral o „kovářské práce“ a Spolek žen
uhradil restaurování sošek. Neopomeneme
ani na Městys, který dal „nový kabát“
vstupním sloupkům. Ještě se chci zmínit, jak

vše začalo – paníMalechová z Hejčar dostala
sochu Marie darem a vzpomněla si, že
vlastně místo obrázků by soška mohla zdobit
vstup na hřbitov a další soška je z Radonic.
Obě byly značně poničené, ale díky paní
Markové dostaly dnešní podobu. Také se mi
líbí práce pana Hubeného, který si pečlivě
vyměřil kování, aby byly sošky dobře vidět.
Sošky jsou sádrové, či-li pro nikoho nemají
žádnou velkou cenu, ale pro každého, kdo
jde na Bukovský hřbitov, upravený vstup jistě
potěší. Takže ještě jednou všem dík.
Marie Kapinusová
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V roce 201 9 jsem říkal, že o bálech, plesech
a jiných Kuberňáckých taškařicích už psát
nebudu, a píši! Nemohu si pomoci,
umělecký soubor „Kuberna sobě“ mne, a
nejen mne při jejich vystoupeních doslova
zvedl ze židle. Začnu od začátku. Hasiči nás
pozvali na 8. hornobukovský ples, a tak
po zcela suché silnici (je únor ale sníh nikde!)
jedeme v sobotu 8. února na Horní,
abychom se večer přesunuli do kamny
pěkně vytopeného sálu, který už před
osmou hodinou praskal ve švech. Žádná
volná místa, všechny židle zadané či
obsazené. Nálada veselá a přesto, že ještě
není 20. hodina, neúnavná „Hartmanická
muzika“ už řízně vyhrává. Je třeba zajistit
něco dobrého k pití, například sodovku,
džus, limonádu (jsem napomínán, že
propaguji
alkohol),
věnovat
se
sousedskému rozprávění, zdravit a objímat
kamarády a popíjet ty nezávadné nápoje.
Já například popíjím se švagrem Pepou
červenou limonádu značky Frankovka
ze Znovína a jiní asi nealkoholické pivo.
Muzika vyhrává a už na taneční parket
nastupuje hasičský sbor z Horního, potlesk,
celý sál v pozoru poslouchá známou píseň,
která se stala hasičskou hymnou a pak už
Míra Klika přivítal hosty, popřál všem
příjemnou zábavu, poděkoval sponzorům.
Nealkoholické nápoje rozvazují lidem
jazyky, smích, první tanečníci na parketu,
báječný repertoár Hartmanické muziky
provokuje i ke zpěvu, a už je tu 21 .30.,
hodina „H“, kdy nás všechny překvapí a
určitě potěšížensko-dívčísoubor „Kuberna
sobě“ a pozve nás na slíbenou „Cestu
kolem světa“ aneb „S Kubernou nás baví
svět“. Chvilka ticha, pak se ozve první
melodie, už nastupují sličné tanečnice
v přiléhavých černých dresech a jen tak
naboso. Co nás čeká? Počkejte, však
uvidíte (to se tak říká, ale vy, co jste tam

nebyli se musíte podívat na internet, vážně
to stojí za to). A už jsme v Rusku:
červenomodrobílá vlajka v ruce mávajícího
muže – alespoň tak se chlapi z Horního
zapojili do akce – nás upozorňuje, že jsme
v největším státě světa.
A ženy? Proměnily se za bílou plentou
v divoké kozáky, mají pěkné černé kníry, na
hlavách papachy a jejich tanečníkreace nás
nenechá na pochybách! Potlesk všech
přítomných v sále podtrhuje rytmus
tanečníků a závěrečné ovace jsou namístě.
Finský tanec tučňáků vyvolal úsměv na
tvářích všech přítomných, zatímco
brazilské rytmy opět doprovází potlesk
diváků, ale to už vlaje francouzská vlajka a
na parketu tancem připomínají zemi
nezapomenutelných šansonů. Pro mne
byla nejzajímavější ukázka z Keni, kdy
k černým přiléhavým kostýmům tanečnice
přidaly čené kudrnaté paruky a tanec
vycházející z primitivních prvků divokých
černošských rytmů byl zcela přesvědčivý.

Ladné pohyby hezkých tanečnic zcela
navodily atmosféru černé Afriky.
Ale dál: už se nese vlajka Skotska a na
parket přicházejí ženy v kostkovaných
sukních, škoda, že nejsou… žena by stejně
udělala cenzuru, tak jen musím přiznat, že
tanec byl opět plný půvabů! Japonsko a
Jižní Koreu spojily tanečnice zdánlivě

Než se začala silvestrovská oslava, tak všichni pozvedli skleničky a
popřáli a připili manželům Švejdovým k jejich 55. výročí na společné
cestě životem (viz přiložené foto). To, že se nás sešlo hodně a pěkně
jsme si s Lubošem Franclem (harmonikářem) zazpívali a díky všem i
dobře pojedli a popili, přece k poslednímu dni v roce patří. Do roku 2020
jsme si všichni přáli zdraví a sílu, aby každý rád znovu přišel na společně
akce, a tím aby „obec žila“.
Marie Kapinusová
12

v jeden celek. Nejprve červené vějíře a
jehlice ve vlasech, k tomu taková ta muzika
tink, ťank, tinky ťank, ťankyťank… a rychle
odložit vějíře a divoký tanec svobodné země
korejské. Sál doslova bouří, potlesk je zcela
spontánní, ale to už se blížíme do New
Yorku, vítá nás Socha svobody a pruhovaná
vlajka. Nejmladší tanečnice Simonka sedí
na ramenou Pavla, celá zahalená bílou
látkou, jen hlava s korunou a ruka
s pochodní vyčnívají z té záplavy textilu a
průhledné fólie vlají v rukou ostatních
tanečnic pohybujících se v rytmu krásné
melodie.
Konečně jsme doma. Česká vlajka,
vzpomínka na dobu mládí – tedy mého –
pionýrský pozdrav a píseň radostných
dítek, opět potlesk do taktu a závěrečné
bouřlivé ovace! Co dodat? Opět velkolepé
překvapení nejen pro mne. Dokonalá
choreografie,
vytištěné
informace
o zemích, které byly předváděny, byly
k dispozici na stolech pro poučení
účastníků plesu, dokonalý hudební
doprovod, nadšení všech členek souboru,
pečlivá příprava účinkujících. Kam na to ta
děvčata od Božků chodí?
A máme tady bohatou tombolu. Tentokrát
jsme vyhráli dva pytlíky máku – budeme
péci celý rok makové buchty, které já nerad,
radši mám povidlové. Při dámské volence
jsem dostal růžovou růži, jeden tanec mne
neminul, dám si kalíšek nealkoholické
becherovky (nebo byla alkoholická?), pak
slabě alkoholickou dvanáctku plzeň a
ve 24.20 odchod do příjemně vyhřátého
domova. Dobrou noc a na shledanou za rok
na 9. hasičském plese Kuberňáků!
Karel Žižkovský

Bukovští senioři koncem loňského roku obnovili činnost v Klubu 60+.
Začátkem listopadu se sešli v klubovně obecní knihovny a naplánovali
akce na nejbližší období. V sobotu 24. listopadu uspořádali v kulturním
domě oblíbené
, kdy celkem 1 3 účinkujících
vystoupilo v programu s řadou známých melodií a písniček. Senioři si
společně s nimi zazpívali, pobavili se a strávili tak příjemné odpoledne.
V adventním čase se sešli senioři v zasedací místnosti radnice
na
.
O vánoční atmosféru se postaralo trio Vláďa Linhart, Jitka a Vašek
z Č. Budějovic. Při harmonikách a kytaře si mohli senioři společně zazpívat
známé české koledy a naladit se tak na příchod vánočních svátků.
besedu s příslušníky Policie ČR o praktikách „šmejdů“ vůči
seniorům pod názvem „Mne neoklameš, šmejde!“
U příležitosti MDŽ setkání se seniorem-cestovatelem,
písničkou a kytičkou.
„Všude žijí lidé“- návštěva Domova sv. Anežky v Týně nad
Vltavou.
„Je jaro, jdeme do přírody“ - vycházka po vytipované trase
plánovaného okruhu pro chodce s občerstvením.
„Senioři sportují“ aneb olympiáda na ruby.
S příchodem jarního počasí se vydáme i na cyklistické výlety po okolí.
Božena Janečková

Americký spisovatel Robert Fulghum
v jedné ze svých knížek chválí rituály, které
ovlivňují jeho život. Takovým rituálem se pro
mne a vlastně nejen pro mne, ale i pro mou
manželku a mnoho kuberňáckých obyvatel
či jejich hostů stal „Vánoční koncert“, při
němž se už od roku 201 0 scházejísousedé,
přátelé, milovníci vánočních koled a
pohodového muzicírování, aby si
připomněli, že už za pár dnů bude konec
adventu, v našich domovech se místo
adventního věnce se čtyřmi svíčkami, které
ti „pravověrní“ po čtyři týdny postupně
rozsvěcovali a v tichosti či při modlitbě
rozjímali o životě, lidských hodnotách,
radostech i bolestech, rozsvítí vánoční
stromeček. To už bude Štědrý den a mnoho
dárků, někdy přejídání, ale teď je teprve
1 4. prosince 201 9 a posluchači se scházejí
na návsi před kostelem svatého Štěpána,
vzdorují divokému větru, popíjejí grog nebo
svařené víno, podávají ruce přátelům, které
někdy neviděli celý rok, povídají si a
postupně se přesouvajído lavic kostela, kde
v 1 6.30 zahajuje letošní vánoční koncert
„Žesťový orchestr“ pod vedením Miroslava

Poura, první radostnou skladbou v nově
osvětleném interiéru, jež všechny přítomné
z reality světa přivádí až kamsi do
nebeských výšin.
Muzikanti i zpěváci jsou přivítáni potleskem
posluchačů, kteří zcela zaplnili kostelní
prostory a po krátkém úvodním slovu,
v němž zaznělo poděkování farnímu úřadu
za poskytnutí kostelního prostoru a dále
těm, kdo se o hladký průběh večera
zasloužili, všechno vzorně připravili a
organizačně zajistili, zazněla první líbezná
koleda „Nesem vám noviny“. A pak už je
kostel plný nádherných melodií, koledy
velebíto malé děťátko, Ježíška, který přinesl
pro člověka spásu, ale často nenachází
pochopení pro zatvrzelost lidských srdcí.
Proč milovat své bližní, proč se k sobě
chovat slušně, proč nezávidět, jezdit po
silnicích ohleduplně, proč nekrást, když
kradou i „ti nahoře“, proč být slušným
člověkem, když darebákům všechno
prochází? Proč? Protože jsme lidmi a
radost se rodí jen v čistých srdcích, i když
se to někdy nezdá. „Tichá noc, přesvatá
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noc“ - tma za zdmi kostela je prosvětlena
jen blikajícími žárovkami větrem zmítaného
stromečku a rudými jiskrami vyletujícími
z kovového koše, v němž hoří polena, která
zahřejí ruce posluchačů po skončení
koncertu. Hodina tak rychle uplynula, už
slyšíme slavné „Narodil se Kristus Pán“ a
po spontánním potlesku vstáváme z lavic a
vycházíme do nevlídného večera. Snad za
rok na shledanou, snad znovu uslyšíme
krásné koledy, snad se setkáme ve zdraví
a snad konečně napadne sníh jako tenkrát
v roce 201 0. Snad, ale teď si odnášíme
z kostela kousek radosti a dobrý pocit, že
jsme si dovedli najít chvíli času pro potěšení
duše.

Konec koledování? Určitě, ale v 1 8.00 se
zcela zaplnila guberňácká hospoda.
K muzikantům hrajícím na žestě se připojil
bubeník i harmonikář, teplo sálající z kamen

zahřálo tváře, kouzelné kalíšky rozvázaly i domů (pokud těch kalíšků nebylo příliš
jazyky zpěváků a i když ty zpěvánky nejsou mnoho!).
koledy, potěšily všechny přítomné a dobrou
Karel Žižkovský
náladu si určitě každý z hostů odnášel

Začátkem ledna se již tradičně konala Tříkrálová sbírka. Ve dnech
1 . – 1 4. 1 . 2020 Vás navštívili tříkráloví koledníci, aby Vám zazpívali,
přinesli radost a Boží požehnání a také koledovali pro ty, kteří Vaše
dary nejvíce potřebují. Pro lidi, kteří se mnohdy ne vlastním
zaviněním dostali do svízelné situace, a není v jejich silách ji řešit.
Velmi děkujeme, že se do Tříkrálové sbírky zapojila i Vaše obec
DolníBukovsko a přidružené obce přispěli tak částkou 34.459,- Kč.
• 65% vybraných příspěvků bude využito na dofinancování
sociálních služeb a projektů Farní charity Týn nad Vltavou:
• Občanská poradna - na zajištění přímé pomoci osobám v krizi.

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo – na
dofinancování volnočasových aktivit, které zajistí smysluplné
trávení volného času dětem a mládeži v nepříznivé sociální situaci.
• Klub Senior Šance – na nákup potřeb k realizaci volnočasových
aktivit pro seniory.
• 30% vybraných peněz bude použita na humanitární pomoc v ČR
a zahraničí, kterou organizuje Charita Česká republika a na projekty
Diecézní charity České Budějovice. Režie sbírky tvoří zákonných
5%.
, za milé přijetí a za Vaše
příspěvky. Velice si ceníme Vaší podpory, která ukazuje, že
nezapomínáte na ty, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.
Mgr. et Bc. Markéta Vlnatá
Koordinátorka Tříkrálové sbírky
Horní Bukovsko 1 356 Kč
Popovice - Hvozdno 1 982 Kč
Radonice 2 988 Kč
Sedlíkovice 3 832 Kč
Pelejovice 3 940 Kč.
Celkem se vybralo 34 459 Kč, což je o cca 20 tis. více než loni.
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Při každodenních zkouškách žadatelů o řidičské oprávnění se v ulicích měst i obcí setkáváme s častým porušováním dopravních
předpisů. Teď však nemám na mysli toliko žáky začátečníky, ale některé z vás, již zkušené řidiče. Značka Stůj, dej přednost v jízdě,
tzv. STOPKA, přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě. V praxi
to znamená, že vozidlo opravdu na místě stojí, a ne že pomalu popojíždí. Značka pochopitelně platí i pro cyklisty. Řidič je účastník
provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové, nebo NEMOTOROVÉ vozidlo, anebo tramvaj. Cyklisté jsou vůbec kapitola
sama pro sebe. Denně se setkáváme s hrubým porušením pravidel silničního provozu právě cyklisty. Ať už je to ona zmíněná Stopka,
kde ne každý zastaví tak, že skutečně položí alespoň jednu nohu na zem, jízda po přechodu pro chodce, jízda po chodníku, nebo
dokonce jízda v protisměru. Mohu vám potvrdit, že takto nebezpečně se na komunikacích nechová jen určitá věková skupina. Jde to
napříč všemi generacemi vč. dětí i seniorů. Muži i ženy. Je toho mnohem více, co řidič motorového i nemotorového vozidla musí a co
naopak nesmí. Od povinné výbavy přes osvětlení, signalizaci o změně směru jízdy se dostaneme až k povinnosti plně se věnovat řízení,
nebo i k zákazu vyhazování předmětů z vozidla. Nedopalek od cigarety je také předmět.

Doprava se všude ve světě stále navyšuje, navyšuje se rychlost, výkon i velikost vozidel. Ubývá parkovacích míst. To nás však
neopravňuje k zastavení vozidla na chodníku např. před radnicí na náměstí a znemožnit tak chodcům bezpečný průchod, nemluvě
o průjezdu s kočárkem (chodník snese určitou zátěž osob, na kterou byl postaven, rozhodně ne i pro více než tunu vážící vozidlo) na
hlavní silnici u obchodu, na různých nezpevněných plochách, v úzkých uličkách, kde je bráněno případnému výjezdu z pozemků našich
spoluobčanů, ale zejména pak případnému vjezdu vozidlům požární ochrany, nebo záchranné služby. Mysleme na tyto situace a
omezme své pohodlí.

Doslova hloupé riskování
zdraví, možná i životů vašich
i vašich dětí se děje při
vystupování,
nebo
nastupování do vozidla na
hlavní silnici mezi radnicí,
nákupákem a základní
školou. Vznikají zde velmi
nebezpečné situace, kdy se
musí řidiči v zúženém
prostoru opatrně vyhýbat,
anebo kdy se z odstaveného
vozidla znenadání otevřou
dveře a pak vám přímo
do jízdní dráhy vyběhne pes.
Stalo se. Uf! Kvílející brzdy
ozývajícíse v ulicích městyse
se jinak budou připomínat
stále častěji.
Opatrnosti není nikdy dost a tak dbejme prosím na vzájemnou ohleduplnost nejen řidičů motorových vozidel, ale i cyklistů, chodce
nevyjímaje. To je taky síla, ale o těch až někdy příště.
Ivan Bartoš, zkušební komisař
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ZE SPORTU
A tým absolvoval soustředění v Kamenici nad Lipou v termínu 30. 1 . až 2. 2. Soustředění se zúčastnilo celkem 1 4 hráčů a trenér Václav
Kotyza. Hráči měli trénink třikrát denně, z toho dvakrát na umělé trávě ve sportovním areálu Kamenice a jednou denně v posilovně
v Evolution Gym. Ubytováni byli na intru v Kamenici, kde i měli jednu část jídel, na další chodili do nedaleké restaurace. Soustředění
bylo fyzicky náročné, ale hráče bavilo a dalo jim spoustu energie do další části přípravy. Pevně věřím, že soustředění, které je nedílnou
součástí naší zimní přípravy, se odrazí na našich výkonech. Na hráčích je vidět, že chtějí trénovat, že je to baví a že nejsou spokojeni
s postavení v tabulce a hodlají s tím něco dělat.
V neděli 8. 1 2. se v krásné tělocvičně ZŠ Suchdol nad Lužnicí
uskutečnil turnaj mladších přípravek. Naše „malé, velké“
družstvo se sešlo až tak v hojném počtu, že se vytvořila dvě
družstva. Ta se pravidelně střídala po zápase. Celkem naši
hošíci odehráli 4 zápasy.
První zápas vyhráli nad JFA (Jihočeská fotbalová akademie
pod vedením trenéra J. Starého, kterého kluci dobře znají
z ukázkových hodin ze školy) 5:4. Byla to senzace, a proto si
kluci velmi věřili do samotného závěru. I když dva následující
zápasy po sobě prohráli, v posledním zápase se rozhodlo
o zisku 3. místa. Byly to však nervy, které se přeměnily na vlnu
štěstí po vyhraných penaltách.

za TJ Dolní Bukovsko JM
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ZE SPOLKŮ
Poslední lednovou sobotu se uskutečnila výroční schůze TJ Dolní Bukovsko. Úvodního slova se ujal pan
Mgr. J. Kapinus a tím zahájil schůzi. Přivítal zástupce z řad městysu, konkrétně panístarostku Mgr. I. Makovičkovou a
T. Pavláska, který zde zároveň zastupoval i SDH. Následně seznámil zúčastněné s programem. Poté předal slovo
předsedkyni Mgr. M. Zahradníkové. Ta přítomné seznámila s událostmi roku 201 9 a poděkovala všem sponzorům.
Na závěr přednesla návrh o zvýšení členských příspěvků. Důvody navýšení uvedla následovné:
• možnost získání dotací z MŠMT, kde je podmínkou mít minimální členské příspěvky 500 Kč
• navýšení nákladů na provoz (tělocvična 1 00 Kč/h);
• možnost veškerého využití sportovišť,
• poplatky FAČR.
bylo valnou hromadou jednohlasně odsouhlaseno a to takto: děti 500 Kč, dospělí 500 Kč, senioři
1 00 Kč, fotbalisté (muži), vedoucí mužstva, trenér, předseda 1 000 Kč. Nově byl zaveden i systém placení členských příspěvků. Nejenže
je možné platit hotově (trenérům, pokladníkovi, předsedovi), ale nově můžete zasílat i na účet. Č. účtu je 564486309/0800. Do zprávy
uveďte jméno a příjmení člena TJ + rok narození.
Paní T. Kořínková seznámila přítomné s hospodařením TJ v roce 201 9. Paní H. Kliková s paní H. Pourovou zpracovaly revizi a kontrolu
hospodaření TJ.
Na závěr proběhla diskuze, do které přednesli své příspěvky pan P. Malecha (muži), J. Matoušek (žáci), M. Koutský (tenis),
pan J. Mach st. (umělá tráva) a další.
Veškeré dění v TJ můžete sledovat na vývěsní tabuli, stránkách TJ a v Bukovském zpravodaji.
Milena Zahradníková
v Mazelově. První sobotu v únoru jsme byli 1 1 2. hasičský bál. V letošním roce jsme na
v Albrechticích nad Vltavou. Všude se nám tuto akci měli velmi teplé a příznivé počasí.
velmi líbilo a bylo o naše zástupce dobře
Na přelomu loňského a letošního roku jsme postaráno.
za SDH Dolní Bukovsko
ještě navštívili několik valných hromad. První leden u nás tradičně patří novoročním
Tomáš Pavlásek, velitel
V prosinci jsme byli v Hartmanicích, douškům. Po ukončení výborové schůze
sboru
Úsilném, Popovicích, Drahotěšicích, jsme zhodnotili uplynulý rok a začali se
Bechyni a v Týně nad Vltavou. Během ledna připravovat na ten letošní. V sobotu 1 . února
jsme navštívili kolegy v Dobřejovicích, jsme byli pozvat naše spoluobčany
Dyníně, Nových Hadech, Kožlanech a z Dolního Bukovska i přilehlých osad na
spolupráci s hasiči ze stanice Týn nad Vltavou a dobrovolnými
jednotkami obcí Kostelec a Hluboká nad Vltavou.
Ještě před koncem loňského roku členové jednotky absolvovali
, které bylo vyhlášeno v neděli 1 . prosince
v odpoledních hodinách. Jednalo se o simulovaný požár odpadu
na sběrném dvoře v D. Bukovsku. O cvičení věděl jen velitel
jednotky, jež ho připravil a úzké vední městyse. Schválně bylo
naplánováno v nedělnípodvečer, aby se zúčastnilo co nejvíce členů
jednotky, což se povedlo.

Stalo se již pravidlem, že několikrát do roka se nad naším územím
prohání
. V letošním roce přišel už desátého února a trval
ještě následující dva dny. Dalším daným pravidlem jsou spadlé
stromy mezi Horním a Dolním Bukovskem, k němuž ještě přibyl
strom přes silnici u Žimutic. Poslednízaznamenaný zásah provedla
jednotka v Horním Bukovsku v poledne třináctého února. Jednalo
se o
ve výšce osmi metrů, která hrozila pádem,
a proto byl na místo povolán automobilový žebřík profesionálních
V pátek třináctého prosince byla jednotka vyslána v dopoledních hasičů.
hodinách na
u obce Vlkov u Veselí n/L.
VJ Klika St.ml.
Požár se rozkládal na sedmi hektarech lesního porostu a na jeho
uhašení se sjely jednotky z druhého stupně požárního poplachu.
Aby toho ještě nebylo v loňském roce dost, tak v nočních hodinách
dvacátého devátého prosince někteří členové spolupracovali se
zdravotnickou záchrannou službou při
v D. Bukovsku.
Na tři krále letošního roku v půl čtvrté ráno vyjely dvě naše cisterny
na
do obce Kostelec
u Hluboké nad Vltavou. Požár se likvidoval do ranních hodin ve
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Z MATRIKY

Blahopřejeme

v měsících březnu a dubnu oslaví

Ota Kopačka, Dolní Bukovsko
Alena Cikánková, Dolní Bukovsko
Marcela Soběslavská, Dolní Bukovsko
Miroslava Oklešťková, Dolní Bukovsko

Jaroslav Peterka, Dolní Bukovsko
Josef Vondra, Dolní Bukovsko
Jaroslav Medek, Dolní Bukovsko
Jan Dvořák, Pelejovice

Marta Jílková, Hvozdno
Jaroslav Lenc, Dolní Bukovsko
Hana Kulmanová, Dolní Bukovsko

Anna Dušáková, Dolní Bukovsko

• v Dolním Bukovsku je trvale hlášeno 1 220 obyvatel,
z toho 1 42 obyvatel v lokalitě Na Padělkách?
• v Dolním Bukovsku je 1 9 ulic a jedno Náměstí?
• nejvíce obyvatel žije v ulici Týnská? Konkrétně 1 95 obyvatel?
• na Horním Bukovsku žije 1 03 obyvatel?
• v Radonicích žije 93 obyvatel?
• ve Bzí žije 56 obyvatel?
• v Pelejovicích žije 47 obyvatel?

František Otčenášek, Pelejovice
Jana Machová, Dolní Bukovsko

• ve Hvozdně žije 43 obyvatel?
• v Popovicích žije 42 obyvatel?
• v Sedlíkovicích žije 36 obyvatel?
• v roce 201 9 se narodilo 1 8 dětí z toho 7 děvčátek?
• jména dětí loni narozených, která se loni u nás opakovala jsou
Ondřej, David, Matyáš?
• v roce 201 9 zemřelo 1 8 lidí?
• v roce 201 9 bylo přihlášeno k trvalému pobytu v Bukovsku nebo
v osadách 36 lidí a odstěhovalo se 31 lidí.
Údaje jsou k 1 . 1 . 2020

Jaroslav Jirků, Sedlíkovice - 62 let
Václav Kulman, Dolní Bukovsko - 67 let
Petra Nečasová, Dolní Bukovsko - 39 let
Jiří Matoušek, Dolní Bukovsko - 80 let
Anna Švingrová, Dolní Bukovsko - 95 let

ZE STARÝCH KRONIK
1930

• 1 2. 3. zemřel čestný měšťan Dolního
Bukovska profesor Alois Jirásek. Čestným
měšťanem se stal, neboť historii našeho
městečka zaznamenal ve svém spise Proti
všem a při shánění materiálu dlel mezi lidem
zdejším.

1960

• Počasí začátkem ledna bylo mírné 6 °C,
postupně přituhuje až na - 22 °C. Koncem
února přichází obleva a výrazné oteplení na
1 3-21 °C. V březnu se drží teploty mezi -5 a
6 °C.
• Od 1 . ledna je z Hněvkovic do Bukovska

denně dovážen čerstvý chléb a bílé pečivo
do prodejny u kamenného mostu.
• V lednu proběhl odchyt zajíců Lidovou
mysliveckou společností za pomoci
bukovské mládeže. 26 zajíců bylo
odchyceno a stejný počet před honci utekl.
Odstřel povolen nebyl.
• 9. března byla otevřena v č.p. 80
samoobsluha.
• Ke Dni ptactva (1 . dubna) se konala
na základní škole přednáška o významu
ptactva. Děti 7. a 8. třídy zhotovily a vhodně
umístily 1 0 ptačích budek.
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1970

• Vlivem stálých mrazů dosahujících
průměrně -1 0 °C, výjimečně -1 8 °C zůstala
vrstva napadlého sněhu 30-40 cm vysoká
až do 1 7. března. Pak přišlo prudké oteplení
a 25. března zmizel sníh z polí, luk i lesů
úplně.
• Bukovsku chybí stálý praktický lékař.
Po odchodu lékařky v roce 1 968
do emigrace a krátkém několikaměsíčním
setrvání nahrazujícího praktického lékaře se
v městysi střídají v úterý, čtvrtek a pátek
3 praktičtí lékaři z Týna nad Vltavou. Třikrát
v týdnu ordinuje dentista, jednou týdně
dojíždí dětský a ženský lékař.

KAM VYRAZIT
Rozzlobenínelétavíptáci a zákeřnízelenívepři jsou zpět a tentokrát
mají společného nepřítele, proti kterému se budou muset spojit.
Příběh obyčejné holky, která pomáhá Yettimu najít cestu domů do
Himaláje.
Nová česká komedie od režiséra snímků Ženy v pokušenía Tátova
volha.
Dobrodružství dvou dětí, kteří se ze světa lidí dostanou
do fantastického světa Playmobil.

posezení žen v knihovně spojené
s oslavou MDŽ
– pálení čarodějnic a stavění májky
– memoriál Fr. Trendy – turnaj
v nohejbalu
– výlet na kolech dle dohodnuté trasy
– Radonická pouť s muzikou
í – výlet na kolech – ZOO Hluboká
- posvícení s harmonikou a
občerstvením
– turnaj ve stolním tenisu
– rozsvěcení stromku, mikulášská
nadílka dětem, silvestr s hudbou a
občerstvením
Na všechny plánované akce zveme všechny
zájemce nejen místní, ale i z ostatních osad.
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