Kulturní
přehled
25.
Letní kulturní přehled
červenec / srpen
M E M O R I ÁL M AR T I N A MAC HA

července

9. ročník fotbalového turnaje na počest
nadějného fotbalisty.

SPORTOVNÍ A REÁ L DO LN Í BUKO VSKO

28.
28.
28.
června
června

června

PP
EL
IC
Á PPOUŤ
OUŤ
PE
LEEEJOV
JO
VICKÁ
L EJ
OVK ICK
Á POU Ť

25.
července
14.

Nedělnímše
mšesvatá,
svatá,odpolední
odpolednízábava
zábava
Nedělní
aa
Nedělní
mše
svatá,
odpolední
zábava a
posezení
pro
posezenípod
podlipami
lipamis shudbou,
hudbou,atrakce
atrakce
pro
posezení pod lipami s hudbou, atrakce pro
děti.
děti.

děti.

srpna

PR
TOR PŘE
D H HA
AS SIČ
IČS KOU
NIC
Í Í
PROS
OSTOR
P ŘED
SK OUZBROJ
ZB R OJ
N IC
PELEJOVICE
PEL
P REJOVIC
O STOER P ŘED HA SIČSK O U ZB ROJ NI C Í

10.-12.
10.-12.

10.-12.
července
července

července

PE LE JO VI CE

P O UŤ NA HORNÍ M BU KOV SKU14.
22.

srpna
srpna

Sousedské posezení s heligonkou, fotbalové

HOR
NÍNÍBUKOVS
KO O
HOR
BUKHorní
OV SK
utkání
- Hartmanice, mše svatá,

kulturní program před KD.

17.
17.

července
července

17.

července

18.
18.
července

července

18.

července
25.

25.
července

července

Netradiční promítání filmu formou letního
Netradiční promítání filmu formou letního
kina na hřišti. Film Přes prsty.
kina na hřišti. Film Přes prsty.

K I NO NA KOL E ČK ÁC H

SPO R TOVNÍ AREÁL D O LNÍ B UKOVSKO
SPO R TOVNÍ AR EÁL DOLNÍ B UKO VS KO

Netradiční promítání filmu formou letního
kina na hřišti. Film Přes prsty.

OOSL
V A 110
. VVÝR
OČ Í
S LAAVA
110.
ÝROČÍ
S P ORT OV NÍ
ARE
D OLOV
NÍ B UKO VSK O
ZA
H PÁL
E LEJ
Z ALLOOŽENÍ
ŽE NÍ SSDDH
PEL
E JOVICE
IC E
Celodenní společenská akce se slavnostním
Celodenní společenská akce se slavnostním
nástupem spřátelených sborů, mší svatou,
nástupem spřátelených sborů, mší svatou,
atrakcemi pro děti a večerní zábavou.
atrakcemi pro děti a večerní zábavou.

PELEJ OVICE
PEL EJOVIC E

O S LA V A 11 0 . V ÝR O Č Í
O Ž ENPOUŤ
Í S D H P ELE JOV ICE
R AZAL
DONICKÁ
R AD ON ICK Á P OUŤ

K I N O N A K O LE Č K ÁC H

Promítání filmu formou letního kina na
hřišti.
SP
OR TFilm
OVNÍ3 bobule.
A R E Á L D OL NÍ B UK OVSK O

K I N O N A KO L E ČK ÁC H
Promítání
MO P EDfilmu
CUformou
P letního kina na

hřišti.
Film 3 závod
bobule.
Netradiční
mopedů, babet a dalších
starých motocyklů. Odpolední posezení s
hudbou.

SP OR T OVNÍ A R E Á L D OL NÍ B UK OVSK O

H O R NÍ B UK O VS K O

KIN
EČKÁ
K I NOO NA
N A KOL
KOLE
ČK ÁCH
CH

9. ročník fotbalového turnaje na počest
nadějného fotbalisty.

SPORTOVNÍ A REÁ L DO LN Í BUKO VSKO

PO
U ŤŤ NA
NÍM
V SKU
P OU
N A HOR
H ORN
ÍMBBUKO
UK OV
SKU

Sousedské
Sousedsképosezení
posezenís sheligonkou,
heligonkou,fotbalové
fotbalové
utkání
utkáníHorní
Horní- -Hartmanice,
Hartmanice,mše
mšesvatá,
svatá,
kulturní
kulturníprogram
programpřed
předKD.
KD.

M EM O R I Á L M AR T I N A M ACH A

HORN Í BUKOVSKO

22.
5.
srpna

září

M OP E D CU P
B U K O V Szávod
K Á mopedů,
S E T K Á babet
N Í a dalších
Netradiční

Celodenní
společenská
a sportovní
akce s
starých
motocyklů.
Odpolední
posezení
hudebním
doprovodem.
Setkání
hasičů
a
hudbou.
seniorů, svěcení nového hasičského vozu a
soutěž v hasičském sportu.

H OR NÍ B UK OVSK O

5.

září

SPORTOVNÍ A REÁ L DO LN Í BUKO VSKO

BU K O V SK Á SE T K ÁN Í

Celodenní společenská a sportovní akce s
hudebním doprovodem. Setkání hasičů a
seniorů, svěcení nového hasičského vozu a
soutěž v hasičském sportu.

SP OR T OVNÍ A R E Á L D OL NÍ B UK OVSK O

Kulturně
společenský
akce s mší svatou
u slavnostním
Celodenní
společenská
akce se
Kulturněs společenský
s mšítanečním
svatou u
kapličky,
posezením aakce
hudbou,
nástupem spřátelených
sborů, mší svatou,
kapličky, s posezením
a hudbou, tanečním
vystoupením
a večerní zábavou.
atrakcemia pro
děti
a večerní zábavou.
vystoupením
večerní
zábavou.
Podrobné informace na https://www.dolnibukovsko.cz/aktuality
R ADONICE

R AD
PEONICE
L EJO V IC E

25.

Podrobné informace na https://www.dolnibukovsko.cz/aktuality
Podrobné informace na https://www.dolnibukovsko.cz/aktuality

července

R A DONI
CK Á PO U Ť
Přes prsty se odehrává

Po mnoha sklizních... Honza a Klára

Kulturně společenský akce s mší svatou u
na beach volejbalových
se stali rodiči dvojčat a majiteli
kapličky, s posezením a hudbou, tanečním
hřištích,
ale nejen
na
vinařství.
Všední starosti je však
Podrobné informace
na https://www.dolnibukovsko.cz/aktuality
vystoupením
a večerní
zábavou.

nich. Linda a Pavla jsou
R A DO NIC E
parťačky, které obětují
beach volejbalu všechno.
Tedy skoro všechno...

Podrobné informace na https://www.dolnibukovsko.cz/aktuality

odcizily a momentálně žijí odděleně.
Toto je příběh renesance jejich lásky
v překrásné krajině jižní Moravy.

červenec / srpen 2020

BUKOVSKÝ

ZPRAVODAJ

výběr z novinek ve fondu knihovny

DŮLEŽITÉ INFORMACE
PORUCHY ELEKTŘINY - E.ON
tel. 800 22 55 77

91%

Nový román autorky je odlišný
od předchozích. Nejedná se
o velké historické téma, nýbrž
o intimní rodinné drama, kde
hlavní roli nehrají velké dějiny,
ale náhody a lidské charaktery.

100%

Autor je inženýr chemie se
specializací na ekologii. Léta
strávená prací v chemickém
průmyslu a bohaté zážitky ze
soukolí továrny jej inspirovaly
k sepsání povídek, které
vykreslují radosti a problémy
zaměstnanců v tomto
specifickém prostředí.

---------------------------------------------88%

Není na co čekat – co
nechytneš, uteče, k čemu
nepřivoníš, zvadne. I půvabnou
jihočeskou osadu Paulinu
pohltil les, místo komínů ční
k nebi stromy a všude je
hrobové ticho. Ze starého
světa však přece jen něco
přetrvalo: příběhy, jména a
dávná rozhodnutí, která mají
vliv na naši přítomnost.

100%

Barvité osudy členů rodu, kteří se
stanou sklářskými a textilními
podnikateli, umělci, úředníky
i učenci, se prolínají s příběhy
zajímavých severočeských postav
– hraběcím rodem Kinských,
sloupskými poustevníky,
polevskými a šenovskými
obchodníky, členy tajných
evangelických sekt, jezuity
i císařskými úředníky a kněžími.

---------------------------------------------Třicátnice Tereza si píše deník
ve Španělsku, její matka Hana
v Praze. Dělí je od sebe půlka
Evropy a spousta nevyřčených
slov. Rozdělily se proto, aby k
sobě jednou opět našly cestu?
88%

91%

Mysleli si, že budou v bezpečí.
Mýlili se. Zavražděná prostitutka
a opuštěné dítě – dva nálezy
během jedné zimní noci
odstartují další zneklidňující
vyšetřování detektiva
inspektorky Kim Stoneové.

PORUCHY VODOVODU A KANALIZACE
ČEVAK
tel. 800 120 112

PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
http://bit.ly/voBUKOVSKO
nebo Petr Malecha tel. 601 349 768

OSTATNÍ PORUCHY
Petr Malecha tel. 601 349 768
malecha@dolnibukovsko.cz

ÚŘAD MĚSTYSE
https://www.dolnibukovsko.cz/
Starostka Mgr. Ivana Makovičková tel. 602 767 139
Podatelna tel. 606 690 392
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:30 - 11:30, 13:00 - 17:00

----------------------------------------------

Středa: 7:30 - 11:30, 13:00 - 17:00

91%

Po životě stráveném
ustavičnými pokusy zabít
svého sourozence se dvojčata
Felix a Leontýna rozhodla
přestat bojovat. Ale na scénu
přichází strýček Harry a dojde
k řadě téměř smrtelných
„nehod“. Zdá se, že je vražda
opět na pořadu dne…

90%

Jednoho rána se myška
rozhodla, že půjde do lesa na
průzkum. „Ničeho se neleknu,“
řekla ostatním zvířátkům. A
opravdu, ani vlk, ani medvěd, a
dokonce ani los ji nevystrašili.
Jak to ale dopadlo, když našla
malé, bílé, chlupaté… koťátko?

---------------------------------------------78%

Co se stane, když se
pohádkové království připojí k
internetu? Buďte připraveni na
vše, jen ne na tradiční
pohádku. Král Bořivoj III.
Připojený a jeho choť Ljuba IV.
musí provdat svou dceru
Amálii. Během jedné noci ale
oba zmizí...

Pátek: 7:30 - 11:30

SBĚRNÝ DVŮR
1. 4. - 31. 10. Středa 13:00 - 19:00,
Sobota 9:00 - 11:00
1. 11. - 31. 3. Středa 13:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 11:00

85%

Od doby, co se Gerda znovu
shledala se svým ztraceným
bratrem Larsem, zpívají si
společně uspávanku, kterou je
jako malá velrybátka naučila
maminka. Jednoho dne se
však sourozenci dozvědí, že
píseň má i pokračovaní, a
navzdory strachu z neznáma
se ho vydají hledat.

---------------------------------------------Více informací z knihovny na
https://www.dolnibukovsko.cz/knihovna

Odpovědná osoba: Petr Malecha

tel. 601 349 768

Z ÚŘADU MĚSTYSE

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
držíte v rukou již třetí letošní číslo nového Bukovského zpravodaje.
Bukovští si jistě všimli, že jsme opravili rybník Hraďák a zároveň byla
vybudována nová lávka vedoucí na
ostrůvek. Vody je v Hraďáku nyní tolik, jako dlouho předtím nebylo.
V půlce května začaly stavební práce spočívající v rekonstrukci místní
komunikace Na Padělkách. Sotva
jsme odfrézovali povrch, nemilá překvapení stíhala jedno druhé. Bylo
zjištěno, že v posledním úseku
o délce cca 200 metrů chybí 3 000
kubíků stavebního materiálu. Pochyby budí i tehdejší položení plynovodu a vodovodu. Záležitost řešíme
s dřívějším zhotovitelem, který se
zatím k tehdy vzniklé situaci odmítá
postavit čelem. Zároveň se snažíme
rekonstrukci rychle dokončit, aby
se vlastníci domů v této ulici mohli
konečně pohodlně dostat do svých
domovů.
Naproti tomu stavba na Horním Bu-

kovsku jde podle plánu a horničtí se
již brzy budou moci radovat z nového zázemí pro tamější SDH.
Podařilo se nám zpevnit část budoucí cyklotrasy - cestu od Nového
Dvora přes vysílač do Popovic. Nová
cesta je z recyklátu a nyní se tudy na
kole jede mnohem lépe.
I přes přívalové deště, které nás
v posledních týdnech několikrát překvapily, stále není sucho v krajině
zažehnáno. Nechceme se uchylovat
k dnes tolik rozšířeným a moderním plošným zákazům napouštění
bazénů, přesto si vás dovoluji, milí
občané, požádat, abychom s vodou
šetřili.
Přes léto bude snad konečně možné se více setkávat a já jsem přesvědčena, že o kulturní a společenské akce u nás nebude nouze.
A pokud by snad měla přijít opětovně epidemie či jiná náhlá situace,
věřím, že společně vše zvládneme!
Pevné zdraví a krásné léto vám přeje
vaše starostka.

OBECNÍ KNIHOVNA

(1. PATRO KULTURNÍHO DOMU)

Letní otevírací doba
Pondělí: 12 - 18 hod.

Odběr aktualit

Odpovědná osoba: Markéta Farková tel. 607 089 006

Chcete být informováni
o dění v městysi,
dostávat pozvánky
na společenské, kulturní
nebo sportovní akce?
Přihlaste se na webu městyse
k odběru novinek.
BUKOVSKÝ ZPRAVODAJ - periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází jednou za dva měsíce.
Vydává Městys Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, IČ 00244791 . Registrační značka MK ČR E 14327.
Vedoucí redakční rady Mgr. M. Farková, příspěvky e-mail: knihovna@dolnibukovsko.cz
Tisk dot. DesignStudio s.r.o., České Budějovice. Náklad 350 výtisků. Uzávěrka příspěvku do příštího čísla je 7. 8. 2020.

https://www.dolnibukovsko.cz/aktuality
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30. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 20. 4. 2020
Přítomni: I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika, Z. Tůma

Projednáno:
• RM provedla kontrolu došlých faktur
a platby provedené přes pokladnu.
Stav finančních prostředků k 20. 4.
2020 je 14 995 384,- Kč.
• Starostka informuje o žádosti ZŠ
a MŠ o uzavření MŠ v období letních prázdnin, v termínu od 13. 7.
do 9. 8. 2020. RM navrhuje opět poptat zájem mezi rodiči o hlídání dětí
v tomto termínu za cenu 500 Kč/týden. Při naplnění aspoň 6 dětí bude
hlídací týden zajištěn v obdobném
rozsahu jako loni.
• Starostka seznámila radní se stavem pozemků v lokalitě u okálů a
přístupovou stezkou, která je nyní
zatarasená. Starostka navrhuje koupit pozemek parc. č. 247/8 a odkoupit/vyměnit pruh pozemku od

majitelky a vybudovat tam stezku.
Z. Tůma navrhuje požádat majitelku
o 3 m široký pruh, aby cesta byla
průjezdná. Doplnění z 23. 4. – majitelka souhlasí.
• RM schvaluje pronájem sálu v Sedlíkovicích za účelem rodinné oslavy
dne 4. 9. 2020 za částku 1 000 Kč.
Hlasování: 5/0/0.
• RM schvaluje pronájem sálu v Sedlíkovicích za účelem rodinné oslavy
dne 5. 9. 2020 za částku 1 000 Kč.
Hlasování: 5/0/0.
• Další jednání RM bude na kole,
projedeme trasu zamýšlené cyklostezky DB – HB – Bzí – Nový Dvůr
– DB.
• RM schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene – osob-

ní služebnosti spočívající ve vedení
elektrických kabelů (kapličky) na
pozemku parc. č. 1599, v KÚ Bzí u
Dolního Bukovska společností E.ON
Distribuce, a.s. za úplatu 10 000 Kč
bez DPH. Schvaluje se za účelem
stavby RD.
• RM schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti spočívající ve vedení
elektrických kabelů (kapličky) na
pozemku parc. č. 383/4; 442/18;
442/19; 442/24, v KÚ Dolní Bukovsko společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gärstnera
2151/6, ČB, IČ 280 85 400 za úplatu 10 000 Kč bez DPH. Schvaluje se
za účelem stavby RD.

31. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 18. 5. 2020
Přítomni: I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika, Z. Tůma
Projednáno:
• RM provedla kontrolu došlých faktur
a platby provedené přes pokladnu.
Stav finančních prostředků k 18. 5.
2020 je 16 230 915,84 Kč.
• RM projednala žádost SDH Pelejovice o souhlas s umístěním plechové
garáže o výměře 3x6 m v Pelejovicích. Bude umístěna za hasičárnou
vzadu vpravo a provedeno bude
svépomocí. RM souhlasí s umístěním plechové garáže o výměře 3x6
m dle přiloženého plánku. Hlasování: 5/0/0.
• Na záměr k pronájmu pozemku
– zahrádky zareagovalo několik žadatelů. RM schvaluje pronájem zahrádky v lokalitě U Cihelny za cenu
obvyklou, tzn. 5 Kč za metr2 za rok,
smlouva je na dva roky s automatickým prodloužením. Hlasování: 5/0/0.

• Starostka navrhuje zrealizovat
kontrolu v podporovaných bytech.
Minulá kontrola na dvě skupiny se
osvědčila, proto se stejným způsobem provede i nyní. Starostka obešle nájemníky s oznámením o kontrole a dvě skupiny zastupitelů se vydají na kontrolu. Termín bude v pondělí 8. 6. v 17 hodin.
• Příjem příspěvku ve výši 291 000 Kč
a Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lese za období 1. 10. 2017
– 31. 12. 2018 – rozpočtové opatření č. 9. RM schvaluje Rozpočtové
opatření č. 9. Hlasování: 5/0/0.
• Navýšení výdajů na komunikace a
chodníky, vodovod Popovice ve výši
190 tis. Kč - rozpočtové opatření č. 10.
RM schvaluje Rozpočtové opatření
č. 10. Hlasování: 5/0/0.
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• Boží muka směrem na Nový Dvůr
– budou opravena, neboť jejich stav
se jeví havarijním. Nabídku na opravu schodů zaslaly 2 společnosti, třetí oslovená firma nabídku nezaslala.
Zhotovitelem zakázky bude firma
s výhodnější cenovou nabídkou.
RM schvaluje zhotovitelem akce
„Boží muka Nový Dvůr“, společnost
PROXMA s.r.o. Horusice 49, IČ:
28088077 za cenu 112 574,96 Kč
bez DPH.
Hlasování: 5/0/0.
• P. Malecha navrhuje pozvat vlastníky nemovitostí podél plánovaných
chodníků v lokalitě ulice U Cihelny
směr Padělky, aby byli seznámeni
s projektovou dokumentací. Schůzka je svolána na 25. 5. v 17 hodin.
• T. Pavlásek vyvolal debatu na

téma ceny palivového dříví pro občany. Nyní, když je dost palivového
dřeva v souvislosti s kůrovcovou kalamitou, je vhodné podpořit odbyt
palivového dřeva. Nový návrh ceny
dřeva je 150 Kč/prostorový metr.
od 18. 5. do konce roku 2020. Tato
zvýhodněná cena platí pro místní
občany. Hlasování: 4/0/1.
• Z. Tůma navrhuje pokračovat v cyklostezce ve směru Popovice – rybník Strhaná hráz a směr Sedlíkovice,
trasu prošel a již nyní je z velké části
sjízdná.
• Starostka objednala chybějící cedule – smaltované s názvy ulic. Ještě navrhuje pořídit rozcestník na náměstí a cedulku s označením míst
jako např. hřiště, lékař...
• Z. Tůma informoval o vozidle, které
i přes upozornění parkuje již několikátý den v Popovicích na hydrantu.
Navrhuje pozvat geodeta, neboť majitel auta odmítá přeparkovat a argu-

mentuje, že pozemek, na kterém je
hydrant umístěn, je jeho. Zástupce
společnosti ČEVAK a.s. se vyjádřil
ve smyslu, že parkování na hydrantu
je zakázáno v každém případě, nehledě na to, čí pozemek je. ČEVAK
a.s. navrhuje na náklady parkujícího
přesunout přípojku k domu.
• Rekonstrukce místní komunikace
Na Padělkách. Poté, co se odkryla
skrývka, bylo zjištěno, že podloží po
celé délce není v odpovídající kvalitě. Jedná se asi o úsek cca 120 m.
Bude nutné provést sondu a zkoušku aspoň na 2 místech a na základě
výsledku navrhnout další postup a
harmonogram oprav.
• RM schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti
spočívající ve vedení elektrických
kabelů (kapličky) na pozemku parc.
č. 2740/31, 2740/32, 2740/1 v k.ú.
Dolní Bukovsko se společností E.ON

Distribuce, a.s. Jedná se o stavbu
smyčky NN K 142/1,2. RM schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti spočívající ve vedení
elektrických kabelů (kapličky) na pozemku parc. č. 2740/31, 2740/32,
2740/1 v KÚ Dolní Bukovsko se
společností E.ON Distribuce, a.s.
za jednorázovou úplatu 10 000 Kč
bez DPH. Hlasování: 5/0/0.
• RM schvaluje vystavit Záměr na pronájem části pozemku p.č. 2740/32
v k.ú. Dolní Bukovsko (100 m2)
na parkovišti u Bukovaru, před
vchodem do Bukovaru, v období
červen-říjen. Hlasování: 5/0/0.
• RM projednala opravu účelové
komunikace od Nového Dvora do
Popovic spočívající ve vyspravení recyklátem. Odhadovaná cena za navožení recyklátu nepřesáhne 50 tis. Kč,
práce bagrem též ne.

13. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko konané dne 4. 5. 2020
Přítomni: Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Božena Janečková, Pavel Kohout,
Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, Mgr. Anna Šubrtová, Jan Kohout, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma. Omluveni: František Mazanec
Dotazy k činnosti RM
Pavel Kohout má dotaz k plánovaným vícepracím na akci „Rekonstrukce II. pořadí na HB“.
P. Malecha uvedl, že při provádění rekonstrukce se propadl v první
místnosti strop a bylo potřeba opravit mokrou zeď – vyčíslení víceprací
nebylo firmou dosud předloženo a
pan Malecha bude toto u firmy urgovat. Vytápění objektu bude zajištěno elektrokotlem k temperování
v objektu a budou pořízena krbová
kamna na tuhá paliva s výměníkem.
O probíhající rekonstrukci dále podrobně informoval p. J. Klika, který
stavbu na místě sleduje a uvedl, že

práce jsou prováděny profesionálně
a precizně.
Pí Janečková má dotaz k jednání o
zhotovení nového povrchu na hřišti.
Pí starostka uvedla, že TJ DB požadovala zhotovení nového povrchu
na horním hřišti. Zadáním studie
byla zjištěna cena díla, která by byla
cca 6,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu,
že cena je příliš vysoká, nebude
akce zatím realizována.
Schválení výběru zhotovitele stavby

„Rekonstrukce místní komunikace
v ulici Na Padělkách“. 4. 5. 2020
bylo provedeno otevírání obálek nabídek do výběrového řízení na výběr
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zhotovitele „Rekonstrukce místní
komunikace v ulici Na Padělkách“.
Nejnižší nabídku předložila firma
Colas CZ a.s., a to 1 722 217,99
Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu,
že při realizace budou zbudovány
namísto čtyř retardérů pouze dva,
měla by být cena nižší.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje zhotovitelem akce
„Rekonstrukce místní komunikace v ulici Na Padělkách“ firmu Colas CZ a.s., ms nabídkovou cenou
1 722 217,99 Kč včetně DPH. Hlasování: 14/0/0. Práce započnou během 14 dnů.

Z ÚŘADU MĚSTYSE
Rozpočtová opatření
Starostka informovala, že k dnešnímu dni je na účtech městyse celkem
15 788 716,04 Kč. Dále byla zastupitelům k projednání a schválení
předložena rozpočtová opatření.
RO č. 5 řeší v příjmech a výdajích
navýšení o 220 tis. – proúčtování
daně z příjmu právnických osob za
obce. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočtové
opatření č. 5. Hlasování: 14/0/0.
RO č. 6 navyšuje rozpočet v příjmech a výdajích o 50 tis. – neinvestiční finanční dary na opatření v době
koronavirové krize. Zastupitelstvo
městyse Dolní Bukovsko schvaluje
rozpočtové opatření č. 6. Hlasování:
14/0/0.
RO č. 7 řeší navýšení rozpočtu ve
výdajích o 203 tis. – neočekávané
výdaje městyse.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Hlasování: 14/0/0.

Schválení koupě pozemku
p. č. 247/8 v kú Dolní Bukovsko
Starostka seznámila zastupitele
se záměrem koupě pozemku p. č.
247/8 v kú Dolní Bukovsko o výměře 692 m2 – koupí pozemku by se
vyřešilo obnovení průchodu z centra městyse na koupaliště mimo frekventovanou silnici. Cena zjištěná
znaleckým posudkem se pohybuje
v rozmezí 600-800 Kč/m2. S vlastníky pozemku byla dohodnuta kupní
cena 700 Kč/m2.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje koupi pozemku p. č.
247/8 v k.ú. Dolní Bukovsko o výměře 692 m2, za cenu 700 Kč za m2.
Hlasování: 13/0/1 (Petr Malecha).
Vzhledem k tomu, že s touto kou-

pí nebylo počítáno při schvalování
rozpočtu na rok 2020 je potřeba
schválit rozpočtové opatření. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje rozpočtové opatření č. 8
– navýšení výdajů o 500 tis. Kč. Hlasování: 13/0/1 (Petr Malecha).
Schválení prodeje pozemků
parc. č. 2644/11 a 2644/12 v kú
Dolní Bukovsko
Na základě zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2644/11 a
2644/12 bylo přijato několik nabídek
na koupi. Po jejich zhodnocení pí
starostka navrhuje pozemky neprodávat a nechat je nadále k užívání
stávajícímu nájemci na základě platné nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje neprodávat pozemky
p. č. 2644/11 a 2644/12 v kú Dolní
Bukovsko. Hlasování: 14/0/0.
Informace o plánovaném
odstavném parkovišti
Starostka informovala o záměru
zbudovat v areálu AGRO družstva
parkoviště pro kamiony a autobusy, které parkují v centru městyse
a v zástavbě a ruší obyvatele. Jednáním se zástupci AGRO družstva
byla dohodnuta směna pozemků
pro zajištění plochy pro zbudování
parkoviště. Dle zhotoveného znaleckého posudku byly dotčené pozemky oceněny tržní cenou – pozemky
městyse mají tržní cenu 387 996 Kč,
pozemky Agro družstva 317 100 Kč.
Po dohodě bude navrhovaná směna
ze strany AGRO družstva dorovnána doplatkem 115 093 Kč.
Ing. Němec má připomínku, že dohodnuté podmínky jsou pro městys
značně nevýhodné. Doplatek se
mu zdá nízký. Nad to dodává, že
s AGRO družstvem měly být pozemky městyse dávno řešeny ná6
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jmem/pachtem. P. Tůma odpověděl, že toto řešení je v zájmu občanů
pro zklidnění centra obce. Ne každá transakce je finančně výhodná,
avšak tato přinese užitek širokému
spektru občanů. Navíc reaguje, že
Ing. Němec jako předseda fin. výboru
v letech 2010-2014 a radní v 20152018 měl nájem řešit a že tedy není
vhodné toto nyní zmiňovat. Po další
diskusi s obdobnými protichůdnými
názory na věc dala starostka hlasovat o schválení navrhované směny
pozemků pro vybudování parkoviště. Vzhledem k tomu, že parkování
nákladních automobilů a autobusů
nejen v centru městyse, ale v jeho
obytných částech vůbec je dlouhodobý a trvalý problém, jeví se zřízení
odstavného parkoviště mimo obydlenou část městyse jako optimální
řešení. Městys nevlastní vhodný pozemek k jeho zřízení, proto vytipoval
dle svého přesvědčení nejvhodnější
místo a oslovil vlastníka pozemku, tedy AGRO družstvo Dolní Bukovsko, které však nemělo zájem
o prodej potřebné části pozemku,
nicméně po vyjednávání přistoupilo
na směnu s tím, že má zájem především vyřešit pozemky městyse
v areálu AGRO družstva a dále mělo
zájem pouze o ornou půdu, na které již hospodaří. Ocenění směňovaných pozemků a výše doplatku ze
strany AGRO družstva vychází ze
zmíněného znaleckého posudku.
K námitce, že je finančně pro městys
nevýhodné směňovat ornou půdu za
pozemek pro parkoviště, neboť orná
půda nabývá stále na hodnotě a její
skutečná prodejní cena může být
i vyšší, než je zjištěno ve znaleckém
posudku, je třeba uvést, že cena
zjištěná ve znaleckém posudku nebyla napadena konkrétní námitkou a
lze z ní tedy vycházet. V obdobných
případech jako je tento, není možné

posuzovat výhodnost transakce pro
městys striktně z finančního hlediska, neboť realizací tohoto záměru
dojde ke zlepšení dopravy v klidu na
území městyse a ke zvýšení kvality
bydlení jeho obyvatel.
Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje záměr směny poz.
310/3, 1823/8 a 1625/15 v kú Dolní Bukovsko, které jsou ve vlastnictví
městyse za část poz. pč. 1823/14
o výměře cca 1057 m2 v kú Dolní
Bukovsko ve vlastnictví AGRO družstva Dolní Bukovsko s doplatkem
115 093 Kč ve prospěch městyse.
Součástí směnné smlouvy bude
GP na oddělení pozemků, po jeho
vyhotovení bude směna pozemků
městyse za nově vzniklý pozemek
AGRO družstva zveřejněna na úřední desce, a poté předložena zastupitelstvu ke schválení. Hlasování: 8/3
(Ing. Jan Němec, Jiří Brčák, Pavel
Kohout)/ 3 (Tomáš Pavlásek, Jan
Kohout, Mgr. Anna Šubrtová).
Majetkové záležitosti – prodej,
směna obecního majetku
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem prodeje speciálního automobilu
Cisterna LIAZ RZ CE 2469. Znaleckým posudkem byla stanovena obvyklá cena. Prodej by proběhl na základě výzvy obálkovou metodou za
nejvyšší nabídnutou cenu.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje prodej speciálního automobilu Cisterna LIAZ RZ CE 2469
volnou soutěží za nejvyšší nabídnutou cenu (min. za cenu stanovenou
ZP). Hlasování: 14/0/0.
Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou o zřízení věcného břemene č.
ZP-014340000138/001 se spol.
E.ON Distribuce, a.s. na poz. pč.
2460/11 a 2764/3 v kú Dolní Bukovsko pro provozování stavby „Prodl.
STL plyn, příp. Dolní Bukovsko-RD“

za úplatu 1 200 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZP014340000138/001 se spol. E.ON
Distribuce, a.s. na poz. pč. 2460/11
a 2764/3 v kú Dolní Bukovsko za
jednorázovou úplatu 1 200 Kč bez
DPH. Hlasování: 14/0/0.
Vydržení pozemku městyse
Na základě Důvodové zprávy a doporučení legislativního odboru KÚ
JčK zastupitelé akceptují vydržení
pozemku parc. č. 100/1 v kú Dolní
Bukovsko. Vlastnické vztahy k pozemku budou z důvodu právní jistoty do budoucna narovnány darovací
smlouvou. Náklady spojené s převodem pozemku ponesou obdarovaní. Samotná smlouva darovací
bude uzavřena po zveřejnění záměru na úřední desce městyse – na
rozdíl od vydržení pozemku darování
musí projít nejprve zveřejněním. Po
svěšení záměru rozhodne zastupitelstvo o samotné darovací smlouvě. Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje záměr uzavřít
darovací smlouvu na poz. pč. 100/1
v kú Dolní Bukovsko pro obdarované z důvodu narovnání vlastnických
vztahů k pozemku.
Hlasování: 13/0/1 JUDr. Eva Bartošová.
Pozemkové změny
Starostka předložila zastupitelům
návrh na změnu druhu a využití pozemků, které jsou vedeny jako vodní plocha - strouha vedoucí k Hraďáku. Jedná se o parc. č. 221/3 a
221/4 v kú Dolní Bukovsko – nově
bude druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace.
Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje změnu druhu a využití pozemků parc. č. 221/3 a 221/4
v kú Dolní Bukovsko – nově na druh
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pozemku ostatní plocha s využitím
ostatní komunikace.
Hlasování: 14/0/0.
Dalším pozemkem je část pozemku
parc. č. 2781/3 v kú Dolní Bukovsko
vedený jako vodní plocha – zatrubněný Bukovský potok. Nově bude
druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace. Zastupitelstvo
městyse Dolní Bukovsko schvaluje
změnu druhu a využití části pozemku parc. č. 2781/3 v kú Dolní Bukovsko – nově na druh pozemku ostatní
plocha s využitím ostatní komunikace. Hlasování: 14/0/0.
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
Mgr. Šubrtová má dotaz k ÚP – starostka odpověděla, že je vytištěn,
ale zatím není možné svolat veřejné
projednávání.
P. Brčák má návrh na snížení ceny
za samovýrobu palivového dřeva –
tento problém bude řešen na dalším
jednání rady městyse.
Pavel Kohout požaduje od místostarosty p. Pavláska předložení údajů
o hospodaření v obecním lese za rok
2018 a 2019. Materiál byl všem zastupitelům p. Pavláskem zaslán, ale
p. Kohoutovi se jeví nedostačující.
Paní Janečková žádá informaci
o stavebním povolení pro Zdravotní
dům – stavební povolení zatím nebylo vydáno – chybí vyjádření k požární situaci.
P. Jan Kohout má dotaz k záměru
rekonstrukce kanalizace v ulici J.
Koláře – tato akce bude pravděpodobně řešena ve spolupráci s SÚS.
P. Brčák má připomínku k havarijnímu stavu komína KD Dolní Bukovsko. P. Malecha přislíbil vyřešení.

Z ÚŘADU MĚSTYSE

14. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko konané dne 1. 6. 2020
Přítomni: Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan
Bořuta, Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, Mgr. Anna Šubrtová, Jan Kohout, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma.
Omluveni: František Mazanec
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
že se přihlásily dvě firmy, z nichž výDotazy k činnosti RM
schvaluje rozpočtové opatření č. 12.
hodnější nabídková cena byla ve výši
Pavel Kohout má dotaz k výběru nájemHlasování: 15/0/0.
15 200 tis. Kč. Pokud by veřejná zakázce zahrádky u Cihelny – starostka uvedka byla zadávána s prováděcí projekla, že byl vybrán zájemce, který podal
Schválení směny pozemků
tovou dokumentací, byla by nabídková
žádost o pronájem jako první.
Usnesením č. 121/13 byl schválen
cena určitě nižší. Původní odhad ceny
Dále Pavel Kohout požaduje informazáměr směny pozemků p. č. 310/3,
byl cca 10 mil. Kč. Z tohoto důvodu je
ci, kdo je poskytovatelem finančního
1823/8 a 1625/15 v kú Dolní Bukovsko,
výhodné toto výběrové řízení zrušit.
příspěvku na zmírnění dopadů kůrovkteré jsou ve vlastnictví městyse za část
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
cové kalamity v lesích za období od
pozemku p. č. 1823/14 o výměře cca
souhlasí se zrušením veřejné zakázky na
1. 10. 2017 do 31 .12. 2018 – příspě1057 m2 v kú Dolní Bukovsko ve vlastvýběr zhotovitele akce „Stavební úpravy
vek poskytuje Ministerstvo zemědělství
nictví AGRO družstva Dolní Bukovsko
a nástavba ZŠ Dolní Bukovsko“. Hlasoprostřednictvím Krajského úřadu Jihos doplatkem 115 093 Kč ve prospěch
vání: 15/0/0.
českého kraje.
městyse. Tento byl řádně zveřejněn.
Poté starostka navrhla vyhlášení výběIng. Jan Bořuta má dotaz, zda po vySchválení Závěrečného účtu
rového řízení na výběr zhotovitele proměstyse za rok 2019 a Účetní budování parkoviště pro nákladní vozi- jektu akce „Stavební úpravy a nástavdla a autobusy bude možné tyto vozy,
závěrky za rok 2019
ba ZŠ Dolní Bukovsko“. Zastupitelstvo
které zatím parkují v centru městyse na
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
městyse Dolní Bukovsko souhlasí s vytoto parkoviště vykázat. JUDr. Bartošoschvaluje Závěrečný účet za rok 2019
hlášením výběrového řízení na zhotová uvedla, že toto bude možné řešit ve
spolu se Zprávou o výsledku přezkouvitele projektu akce „Stavební úpravy
spolupráci se silničním správním úřamání hospodaření za rok 2019 s výroa nástavba ZŠ Dolní Bukovsko“.
dem dopravním značením.
kem souhlasu s celoročním hospodařeHlasování: 15/0/0.
Ing. Němec má dotaz k ceně realizace
ním bez výhrad. Hlasování: 15/0/0.
této akce a technickému řešení – staZastupitelstvo městyse Dolní BukovZařazení obce do území půrostka uvedla, že příští týden bude
sko schvaluje Účetní závěrku za rok
sobnosti MAS Vltava
schůzka s projektantem k řešení tech2019 s výrokem bez výhrad a přeV souvislosti s přípravou nového progranické stránky akce a jejího ocenění.
vedení výsledku hospodaření ve výši
movacího období 2021 – 2027 a přípraP. Malecha dodal, že problémem může
10 025 491,98 Kč na účet – 432 Výslevou nových strategií je potřeba schvábýt řešení sjezdu ze silnice II. třídy, které
dek hospodaření předcházejících účetlit zařazení obce do území působnosti
by ve směru od Sedlíkovic muselo být
ních období. Hlasování: 15/0/0.
MAS Vltava. Toto území je v současné
řešeno odbočovacím pruhem. Z těchto
době shodné s územím ORP Týn nad
důvodů navrhuje starostka odložit hlaRozpočtová opatření
Vltavou. Zastupitelstvo městyse Dolní
sování o směně pozemků na dobu, kdy
Zastupitelům bylo předloženo ke schváBukovsko souhlasí se zařazením území
budou tyto problémy vyřešeny a bude
lení rozpočtové opatření č. 11, kterým se
městyse Dolní Bukovsko do území půjasné, zda a vůbec bude možné vybunavyšují výdaje na akci „Rekonstrukce II.
sobnosti MAS Vltava na období 2021dování parkoviště.
pořadí Horní Bukovsko“ o částku 1 800
2027. Dále pověřuje starostku městyse
Dále paní starostka informovala
tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu bylo
k podpisu prohlášení (souhlasu) se zao záměru zhotovení malého parkovipočítáno s výdaji ve výši 1 100 tis. Kč.
řazením městyse do území působnosti
ště u hřbitova na pozemku městyse
S vybraným zhotovitelem akce byla
MAS Vltava pro toto období.
parc. č. 2740/35, který má v současné
schválena Smlouva o dílo s nabídkovou
Hlasování: 15/0/0.
době oplocen vlastník přilehlé nemovicenou 2 390 tis. Kč bez DPH.
tosti. Po odstranění oplocení bude poZastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
Majetkové záležitosti – prozemek upraven pro parkování.
schvaluje rozpočtové opatření č. 11.
dej, směna obecního majetku
Hlasování: 14/0/1 (Pavel Kohout).
Schválení výběru zhotovitele Na základě nabídky prodeje cisternovéakce „Nástavba ZŠ a MŠ Dol- ho automobilu SDH LIAZ RZ 2469 se
Dále bylo zastupitelům předloženo ke
přihlásil jeden zájemce o koupi – obec
ní Bukovsko“
schválení rozpočtové opatření č. 12,
Hrusice, který nabídl cenu 360 tis. Kč
K průběhu výběrového řízení na výběr
kterým se navyšují výdaje rozpočtu o
včetně DPH. ZM má za to, že automozhotovitele akce „Nástavba ZŠ a MŠ
náklady na pořízení nového Lesního
bil CAS má vyšší hodnotu, avšak jiný
Dolní Bukovsko“ paní starostka sdělila,
hospodářského plánu – 90 tis. Kč.
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zájemce není, přestože byla nabídka
různým JSDH zaslána. Nejeví se ekonomické, aby auto zůstalo stát u nás s tím,
že se možná najde kupující, který bude
ochoten uhradit víc. Starostka tedy navrhuje prodej obci Hrusice.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje prodej cisternové automobilu
LIAZ RZ 2469 za smluvní cenu 360 tis.
vč. DPH obci Hrusice.
Hlasování: 15/0/0.
Pozemek p. č. 100/1 – dle usn. 124/13
byl zveřejněn záměr darování pozemku
pč. 100/1 v kú Dolní Bukovsko. Odůvodnění bylo vysvětleno na 13. jednání
ZM. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje darování pozemku
100/1 o výměře 160 m2 v kú Dolní Bukovsko. Hlasování: 15/0/0.

Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse

Paní starostka informovala o termínu
projednávání Územního plánu, které se
uskuteční 8. 7. 2020 od 14.00 hodin
v KD Dolní Bukovsko.
Rekonstrukce silnice v ul. Na Padělkách
– při provádění prací byly zjištěny závady na podloží silnice vzniklé nekvalitním
provedením při stavbě komunikace.
Městys si nechal zhotovit firmou GEOTEC GS statické zatěžovací zkoušky na
dvou místech. Byly zjištěny nízké hodnoty zátěžnosti. Tato situace musí být
vyřešena zhotovitelem v rámci víceprací

v hodnotě 775 tis. vč. DPH. Navýšení
ceny bude řešeno rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje vícepráce na rekonstrukci komunikace v ul. Na Padělkách spočívající v technologické změně
provedení za cenu 775 tis. Kč vč. DPH.
Hlasování:15/0/0.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje rozpočtové opatření č. 13 –
navýšení výdajů na rekonstrukci komunikace v ul. Na Padělkách o 775 tis. Kč.
Hlasování: 15/0/0.
Paní starostka informovala o hrozbě
krácení daňových příjmů obecních rozpočtů v souvislosti s vládním škrtem
v obecních rozpočtech, souvisejícím s
podporou živnostníků v době koronavirové pandemie. Dle daňové kalkulačky
na městys Dolní Bukovsko připadá snížení daňových příjmů ve výši až 7 mil. Kč.
Pro náš rozpočet je to citelný postih,
avšak paní starostka má za to, že není
vhodné jakékoli investiční akce rušit či
krátit. V současné době je i výhodné si
půjčit, pokud bychom neměli dost peněz. Navíc městys nedostává od státu
finance na to, abychom je hromadili, ale
na to, abychom je používali.
SMO Bukovská voda schválilo pro náš
městys bezúročnou půjčku na vybudování ČOV na Horním Bukovsku ve výši
5 mil. Kč.
Zůstatky finančních prostředků na běžných účtech městyse – 16 421 214,29 Kč.
Paní Janečková má dotaz, v jaké fázi je

akce Lékařský dům – je podána žádost
o stavební povolení.
Pan Brčák má dotaz, jak se bude řešit
zatékání do ZŠ v případě odložení akce
nástavby – pí starostka doufá, že do
konce roku bude akce započata.
Ing. Němec má připomínku, že z důvodu krácení příjmu městysi by se měl přehodnotit rozpočet. Starostka uvedla, že
pokud dojde k propadu příjmů je možné
financování některých rozpracovaných a
nutných akcí řešit úvěrem. Dále má Ing.
Němec dotaz k pojištění nového cisternového vozidla SDH – průzkum trhu
provedli členové JSDH a vybrána byla
Hasičská vzájemná pojišťovna, která
byla ochotna vozidlo pojistit. Většina pojišťoven nepojišťuje hasičskou techniku.
P. Mazanec má dotaz, jak jsou doposud
plněny daňové příjmy rozpočtu – zatím
dochází k rovnoměrnému plnění příjmů. Dle výkazu Fin 2-12 sestavenému
k 31. 5. jsou daňové příjmy naplněny na
cca 37% (daň z nemovitostí je zasílána
v červnu). Dále má pan Mazanec připomínku k řešení oplocení dětského hřiště
v Radonicích, které se mu jeví jako nevhodné z důvodu bezpečnosti.
Pí Kapinusová se dotazuje na termín
výměny dveří v hospodě v Radonicích
a požaduje opravu světla a dohotovení
výměny oken u druhé obecní budovy.
Paní starostka uvedla, že budou všechny požadavky dle časových možností
uspokojeny.

Městys Dolní Bukovsko zve občany na

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU,
které proběhne 8. 7. 2020 od 14:00 v KD Dolní Bukovsko.
Návrh územního plánu (aktualizovaná verze z května 2020)
je vystavena na webu městyse.
https://www.dolnibukovsko.cz/navrh-uzemniho-planu
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Mezinárodní den dětí v pohádkové říši

Poděkování našim hasičům

A už tu máme opět po roce den, který oslavuje naše nejmenší - Mezinárodní
den dětí. Přichystali jsme pro děti ze třídy Kočiček hry a soutěže motivované
kouzelnými prvky. Děti se dostaly do pohádkové říše, kde měly plnit různé
úkoly, například přenášely živou vodu v sedmimílových botách pro nemocného krále, ovšem nesměla přijít na zmar ani kapka této zázračné tekutiny.
Půjčily si koloběžku od princezny Koloběžky I. a jely co možná nejrychleji do
sousedního království pro zlatá jablka, která se snažily shodit třemi hody. Při
této výpravě procházela po pěšince siamská dvojčata, která měla srostlé
nohy. Dvojčatům dělal problém domluvit se, jak se dostat na tržiště v podhradí pro kouzelnou slepici snášející zlatá vejce, když každé z nich chtělo jít
jiným krokem. Nakonec se zadařilo, děti dvojčatům ukázaly, jak vše zvládnout. Ve dvojicích měly děti svázané dvě nohy k sobě a zdárně se dostaly
na dané místo.
Poté, co děti splnily všechny úkoly při cestě pohádkovou říší, na ně čekala
hostina v podobě zmrzlinových pohárů a slaných dobrot. Abychom ukončili
dětské dopoledne vesele, tancovaly děti ve dvojicích s nafukovacími balonky,
se kterými si později házely a dováděly. Děti odcházely domů s radostnou
náladou, sladkou odměnou ve tvaru lízátkového motýlka a diplomem za splněné soutěže.
						
Třída Kočiček

Před nástupem žáků 9. třídy a později žáků 1. stupně
musela celá škola projít důkladným úklidem a dezinfekcí. V této době přišla nabídka od bukovských
hasičů. Nabídli nám celoplošnou dezinfekci celé MŠ,
jídelny a všech prostor, ve kterých by se mohli žáci
pohybovat. Veškeré prostory byly vydezinfikovány
během soboty. Akce se opakovala i před nástupem
žáků 1. stupně a v případě potřeby jsou naši hasiči
připraveni zasáhnout znovu.
Velký dík patří Stanislavu Klikovi ml. a jeho kolegům,
kteří v ochranných prostředcích pomohli připravit
školu na návrat našich dětí.
Mgr. Anna Šubrtová

„Berušky“ poznávaly vodní svět
Pomalu se blíží léto a děti se už nemohou dočkat, až se budou koupat
v bazénech, na koupališti nebo v rybníce. Společně jsme si začali povídat
o důležitosti a funkci vody. Nejenže je voda důležitá pro lidstvo, živočichy,
rostliny, ale dokáže být také nebezpečná. Děti si zkusily ve třídě vytvořit z látky
a kamínků vlastní rybník. Nechyběly ani vodní řasy umačkané z krepového
papíru. Už jen ryby!
Netrvalo dlouho a ve vytvořeném rybníce se objevil pořádný kapr. Ten přilákal
další druhy ryb. Pomocí bublifuků si děti utvořily vzduchové bubliny. Také už
víme, že být dobrým rybářem vyžaduje rozvahu a trpělivost, kterou si děti
vyzkoušely při společné hře „Rybolov“, kde chytaly ryby dle barev. Protože
každý rybník by měl střežit vodník, tak i ten náš vytvořený si jeden oblíbil.
A nebyl vůbec obyčejný. Byl to tlustý vodník, o kterém jsme se naučili
novou písničku.
Všem dětem i jejich rodičům přejeme krásné léto, plné vodních hrátek.

ZUŠ MUSICALE v Dolním Bukovsku

						Bc. Lenka Bártová

Rádi bychom Vás informovali o možnosti přihlásit Vaše děti do Základní umělecké školy MUSICALE. Od roku
2017 Vám nabízíme výuku přímo v Dolním Bukovsku v budově základní školy. Vaše děti proto nemusí nikam
dojíždět a zkušení učitelé jezdí za dětmi. Výuka je určena dětem od 5ti let. Naším cílem je, aby děti po zvládnutí
základů hry na nástroj měly možnost hrát ve společné kapele a získaly tak celoživotní vztah k hudbě. Podrobnější
informace a přihlášku naleznete na webu školy www.musicale.cz Můžete se na nás obrátit i telefonicky. Rádi se
s Vámi také potkáme a probereme podrobnosti.
						
Josef Žajdlík - ředitel ZUŠ tel.: 774 840 306

Krtečci poznávají svět zvířat
11. května se po delší pauze, znovu otevřela mateřská škola. Děti ze třídy Krtečků se toho od té doby hodně naučily. Poznávaly a pojmenovávaly
zvířátka žijící na statku, v ZOO nebo v rybníku. Dozvěděly se, co se děje
v trávě a při pobytu venku pozorovaly mikroskopem broučky. Děti zjistily, že
tráva je plná života. Naučily se nové písničky, tancovaly, hrály pohybové hry
a také vyráběly (viz foto).
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Kateřina Jindrová
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65 let od ukončení školní docházky
Čas jak voda v řece běží,
zastavit ho můžeme stěží.
Neděláme si z toho nic,
že je nám zase o rok víc.

Čas neskutečně rychle letí,
už i děti našich dětí mají svoje děti.
V životě pak jen chvilka kratičká
a je z nás PRAdědeček nebo PRAbabička.

Některým klukům zbělely, jiným vypadaly vlasy,
děvčatům také léta přibyla, ale neubrala krásy.
65 let uplynulo, co jsme vyšli ze školy,
nastal čas probrat životní příhody.

Kdo to nezažil, ten nemá zdání,
jak krásné je vnou- a pravnoučat rozmazlování.
Nikde ale není žádná jistota,
zda zažijeme jejich vstup do dospělého života.

A začnu paní učitelkou DAVIDOVOU.
To nebyla kantorka, ale NAŠE MÁMA.
Někdy mívám pocit, že je tu stále s náma
a trpí i raduje se, jako správná máma.

To však všichni velmi dobře známe
a se vším už počítáme.
I přesto všichni budeme chtít
na příští setkání se v hojném počtu dostavit.

Po vyučení, nebo střední, či vysoké škole přišla vojna
a s ní nové – krásné lásky snové.
Následoval sňatek a rodičovské štěstíčko,
poté velmi brzičko zaznělo nejkrásnější dětské slovíčko.

							
			
		
Honza Novák - Remiš
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Bezpečně na kole

361/2000 Sb. § 58
(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít
ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního
právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou
na hlavě.
(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen
pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na
chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
(3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve
dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem
pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Osoba starší
18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném
vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické
podmínky stanovené zvláštním předpisem, nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.

Je před námi letní sezóna a s ní zvýšená doprava motorových i nemotorových vozidel. Nemotorové vozidlo je přípojné
vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové
vozidlo. Stále se opakující přestupky cyklistů na pozemních
komunikacích vedou ke zvýšené nehodovosti, a tím i k vážným úrazům. Nepodceňujme prosím význam ochranných pomůcek, zejména u dětí. Zopakujme si tedy několik základním
pravidel.
361/2000 Sb. § 57
(2) Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni
chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Mysleme na
to zejména při tzv. cykloturistice – nikdy ne dvě kola vedle
sebe, ale pěkně za sebou, jeden za druhým, i kdyby nás mělo
jet třeba dvacet za sebou jako had. Značku: Podélná čára
souvislá (tzv. plná čára) je zakázáno přejíždět, nebo nákladem
přesahovat, pokud to není nutné k objíždění. V praxi to znamená, že pokud při předjíždění kolem plné čáry nebudeme
mít boční odstup od jedoucího cyklisty min 1,5 m, musíme
za ním jet až do místa, kde bude následovat čára přerušovaná. Jinak se dopouštíme přestupku. A teď si představte,
že ti cyklisté jedou vedle sebe dva, nebo i tři (!!!). Tato situace
je pro předjíždějícího řidiče téměř neřešitelná a pro všechny
účastněné velmi nebezpečná. Chraňme si tedy své zdraví
a buďme ohleduplní i k ostatním účastníkům silničního provozu.

361/2000 Sb. § 53
(6) Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového
vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce pro
chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník,
smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
(8) Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo
obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo
na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
Ať už budeme, my chodci, k invalidním „jezdcům“ více či
méně ohleduplní, při jízdě po chodníku by to mělo býti přesně
naopak.
			
Šťastnou cestu.
			
Ivan Bartoš, zkušební komisař
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Divadlo v TNSS Hvozdno
Nohejbalový memoriál
F. Trendy po třinácté

Jsme velice rádi, že se naše „divadla v TNSS“ stala
velmi oblíbenými. Po pauze způsobené koronavirem jsme 7. června mohli uspořádat další představení. Po roce k nám znovu zavítala Téměř divadelní
společnost se dvěma loutkovými pohádkami pro
děti. A měli jsme, jak se říká „vyprodáno“.
Srdečně zveme na další představení:
v neděli 2. srpna od 17.00 hodin SATURNIN
(Divadelní společnost MAREDIV), představení pro
dospělé
v neděli 6. září KOLOTOČ POHÁDEK (Divadelní
společnost JÁ TO JSEM V. Marčíka), představení
pro děti
Každoroční divadelní představení realizovaná
v TNSS Hvozdno patří do projektu městyse Divadlo všem generacím a je hrazen z finančních prostředků městyse a Jihočeského kraje.
Děkujeme Jihočeskému kraji a Městysi Dolní Bukovsko za podporu, které si velmi vážíme.
			

Tým TNSS Hvozdno

Oranžový rok 2020 v našem městysi a osadách

Dne 30. 5. 2020 se tradičně konal v Radonicích již 13. ročník
nohejbalového turnaje – memoriálu Františka Trendy. Počasí bylo o poznání chladnější než v uplynulých letech a ač
to celý den vypadalo na déšť, ten se prohnal nad turnajem
pouze na chvilku v pozdním odpoledni. My radoničtí sice
víme, že když jdou mračna z Kozího rohu, tak nikdy neprší, ale nikdy se nemůžeme shodnout, který ten Kozí roh je.
Takže nás žádná mračna nevystraší. Letos se účastnilo 12
soutěžních dvojic nejrůznějšího věkového zastoupení a mezi
hráči se objevila i žena. Věkové složení hráčů bylo také velmi
pestré, v rozpětí od 12 až do věku seniorského. Zastoupení
měly i rodinné dvojice, vedle tradiční turnajové dvojice bratrů
Bártových, hráli i bratři Jindrové. Hráčům po celý den fandili
rodinní příslušníci. Zábava byla i pro ty nejmenší, kteří v pauzách mezi zápasy a dále pak po skončení turnaje si sami
zkoušeli hrát nohejbal. Letos se na prvním místě umístila
dvojice Vendy Fajtlová a Dominik Hrdlička, což bylo veliké
překvapení turnaje, avšak pouze do doby, než tato vítězná dvojice začala hrát. Pak již bylo jasné, kdo je favoritem
turnaje a také se to potvrdilo. To na druhém místě se umístili loňští šampioni - Jan Kovář ml. a Míra Kaiser. A na třetím místě se umístili loňští stříbrní - tzv. Šediváci – M. Maxa
a M. Dušátko.
Vítězové si kromě několika věcných cen odvážejí i putovní
pohár a uvidíme, zda v příštím roce obhájí své vítězství.
Závěrem by organizátoři chtěli ještě jednou poděkovat Skupině ČEZ za finanční podporu Oranžového roku 2020.

Pojď hrát
fotbal za
Bukovsko!
V případě zájmu se přijďte
podívat na trénink.
Tréninky:
středa - pátek 17:00
Ročníky:
2010 a mladší
Kontakt na trenéra:
Jiří Matoušek
T: +420 723 258 513
E: jirka.maty@seznam.cz

15. ročník spolupráce s Jadernou elektrárnou Temelín v rámci projektu Oranžový rok se letos kvůli koronavirovým opatřením rozeběhne až v druhé půlce roku.
Díky dlouholetému partnerství s Jadernou elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ můžeme
realizovat řadu nákladných kulturních, společenských a sportovních akcí. Na organizaci a realizaci akcí se podílejí spolky, osadní výbory a dobrovolníci. S finanční zátěží
realizace akcí městysi významně pomáhá právě generální sponzor Jaderná elektrárna Temelín Skupina ČEZ.
Pro letošní rok si náš hlavní partner tohoto projektu zvolil tyto akce.
17. 7. 2020 a 14. 8. 2020		

Kino na kolečkách - letní kino		

sportovní areál Dolní Bukovsko

				 			
Oslava 110. výročí založení
18. 7. 2020
SDH Pelejovice
			

Pelejovice

25. 7. 2020				

Radonická pouť			

Radonice

září					

Pohádková cesta			

Dolní Bukovsko

24. 10. 2020				

Hubertova jízda			

Horní Bukovsko

O všech kulturních, společenských a sportovních akcích vás s předstihem budeme informovat.
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ZE SPOLKŮ

KAM VYRAZIT

Hasičský život
se začíná vracet do normálu
Ve třetím vydání zpravodaje jsem vždy hodnotil vystoupení našich družstev na obvodové a v případě postupu i na
krajské soutěži. Pravidelně jsme pořádali dětský den školce,
měli za sebou několik akcí s polní kuchyní. Letos je však
vše jiné. Mimo zabezpečení chodu sboru a nějakých oprav
v hasičské zbrojnici se i u nás v této nelehké době omezila
činnost. Na dispečinku a hlavně v klubovně se částečně
obměnil nábytek. Nechali jsme zhotovit novou tří dílnou
skleněnou skříň, ve které máme vystavené prapory. Našim
mladým hasičům jsme postavili na místním hřišti překážky.
Poté, co to situace dovolila, mohli opět začít trénovat.
Za SDH Dolní Bukovsko Tomáš Pavlásek, velitel sboru

Akce červen - září 2020

1.ročník

13.6. Den otevřených dveří v pivovaru Bukovar 9.00 - 22.00
19.6. Bukovský kvíz č. 21
Zábava i poučení. Vědomostní soutěž pro všechny generace.
26.6. Dámský večer Báry Vackové.
Kuchařská soutěž o nejchutnější pokrm.
3.7. Bukovský kvíz č. 22
Zábava i poučení. Vědomostní soutěž pro všechny generace.
11.7. Harmonika v podání Míry Poura
17.7. Bukovský kvíz č. 23
Zábava i poučení. Vědomostní soutěž pro všechny generace.
8.8. Tenisový turnaj mužů Bukovar open 3. ročník
29.8. Pevnost „Bukovar“ - sportovní i vědomostní týmová soutěž pro děti
5.9. Hudební večer
Vystoupení muzikantů z D. Bukovska a okolí.

MĚSTYSŮ
a OBCÍ

DRAČÍ LODĚ

v Týně nad Vltavou, 200m mezi mosty

110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SDH PELEJOVICE

SOBOTA 18. 7. 2020

PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ
Program:
12:00-13:00 přivítání sborů a hostů
13:00-14:00 slavnostní nástup, projev a položení věnce
14:00-15:00 mše svatá, svěcení hasičského praporu
15:00-16:00 oběd, občerstvení
16:00-17:00 předání vyznamenání
17:00-18:00 ukázky hasičské techniky
Kulturní program:
od 12:00 - Blaťácká pětka
od 20:00 -TATA Band
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Jaro u zásahové
jednotky hasičů
Jednotka dobrovolných hasičů v D. Bukovsku se za období jarních měsíců potýkala
s různorodými zásahy. V odpoledních hodinách
21. dubna členové jednotky odstraňovali hnízdo obtížného hmyzu v D. Bukovsku. Hned
následujícího rána vyjíždíme na žádost operačního střediska v Č. Budějovicích k obci Hroznějovice, kde jsme ve spolupráci z Policií ČR
a dobrovolnými hasiči z Týna nad Vltavou pátrali po pohřešované osobě, bohužel tento den
bez úspěchu. Dále se členové jednotky v květnu a červnu podíleli na preventivní plošné dezinfekci v prostorách základní a mateřské školy.
Jako již každoročně byla vyčištěna požární nádrž (koupaliště). Čištění proběhlo tradičně v neděli 17. května ve spolupráci z kolegy z Horního
Bukovska a Radonic. V pátek 22. května v odpoledních hodinách vyjely obě cisterny na ohlášení k požáru u obce Modrá Hůrka. Zde bylo ve
spolupráci z kolegy HZS Týn nad Vltavou zjištěno nehlášené pálení v areálu vepřína. V sobotu druhý den v odpoledních hodinách se přes
naše i široké okolí přehnal velký déšť. Následně
jednotka vyjíždí na čerpaní zaplaveného sklepa
rodinného domu v ulici Na Padělkách. V červnu dvanáctého opět v odpoledních hodinách
odstraňovaní obtížného hmyzu a to v mateřské
školce v Horusicích. Druhá červnová neděle
byla ve znamení silných dešťových přeháněk
nejen v našem okolí, ale i v celé České republice. Zasahovali jsme opět v ulici Na Padělkách,
kde došlo k zaplavení zahrady a garáže rodinného domu z nedalekého pole.
			
VJ Klika St.ml.

15.8.2020

13.9. Bukovská pouť.

začátek od 9:00

Změna programu vyhrazena.

Dále připravujeme:

8 mužů + 2 ženy

Farmářský trh aneb setkání sousedů
Pokerový turnaj - Poker texas holdem
Tvořivé odpoledne - výroba šperků aj.
Turnaj ve stolním tenise 4. kolo
Hudební koncerty open air
Herní odpoledne pro rodiče s dětmi
Třetí dětský kvíz, vepřové hody, guláš festival, charitativní burza…

kontakt: 774 530 005

přihlášky: dracilodetnv@seznam.cz

Aktuální info na:

www.bukovar.cz
Facebok: https://www.facebook.com/bukovar/
Instagram: bukobardb
Objednávky a informace na tel: 724 387 257

Akce je uskutečněna s podporou společnosti ČEZ a města Týn nad Vltavou.

Komunitní centrum Vltavotýnska
Jiráskova 39
375 01 Týn nad Vltavou
Otevírací doba Komunitního
centra Vltavotýnska
pondělí, středa:		
úterý, čtvrtek, pátek:

13:00 – 18:00
9:00 – 12:00

individuální konzultace - tel. 774 709 122
Komunitní centrum je místem setkávání, sdílení vzájemné pomoci
a společných dobrovolných aktivit všech obyvatel Vltavotýnska.

Zajišťuje také poradenství:
• při řešení složitých životních situací
• při vyhledávání vhodného poskytovatele sociálních služeb
Sledujte program Komunitního centra na fb Komunitní centrum
Vltavotýnska a na www.vltavotynsko.cz.

Program
11:30 poutní mše svatá
odpolední posezení s hudbou
skákací hrad pro děti

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014258
Název projektu: Komunitní práce v Komunitním centru sounáležitosti
Realizátor projektu: Sdružení měst a obcí Vltava
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ZE STARÝCH KRONIK

1940

Z MATRIKY

občané. Od uvedení rozhlasu do provozu byl zrušen
obecní posel.

• Největší zatížení bukovské pošty přišlo v létech
1940-1945, kdy se denně odváželo 150-200 balíků
s potravinami do všech míst republiky. Abnormnální
tento provoz byl zaměstnanci zmáhán s největším
vypětím, bez zvýšení počtu personálu, poněvadž si
byli vědomi, že ve městech hladoví lidé čekají na nasycení.

NAROZENÉ DĚTI

1970

• V době vzmáhající se průmyslové výroby a nahrazování rukodělné práce ubývá řemeslníků, kteří své
řemeslo provozují ručně. V Dolním Bukovsku je provozovna malířství a natěračství s 1 zaměstnancem,
hodinářství s 1 zaměstnancem, truhlářství s 1 zaměstnancem, autoopravna se 2 zaměstnanci, holičství a kadeřnictví se 2 zaměstnanci, sběrna prádla a
opravna obuvi se 2 zaměstnanci a zasklívací služba
(1 týdně).
• Jednota lidové spotřební družstvo má v obci 1
speciální prodejnu potravinářskou- samoobsluhu se
2 zaměstnanci, prodejnu textilu s 1 zaměstnancem,
prodejnu obuvi a koženého zboží s 1 zaměstnancem, prodejnu průmyslovou s drogerií s 1 zaměstnancem, prodejnu papírnictví, hraček, tabáku a stavebních hmot s 1 zaměstnancem, prodejnu mléka
s pečivem s 1 zaměstnancem, prodejnu ovoce a zeleniny s 1 zaměstnancem, prodejnu masa a uzenin
s 1 zaměstnancem, pohostinství s 1 zaměstnancem,
pohostinství s vývařovnou se 4 zaměstnanci.
• Jediným peněžním ústavem jest Státní spořitelna
s jednatelstvím na poštovním úřadě.

1950

• Za kolik se prodávalo v roce 1950 – 1 q pšenice 400 Kčs,
1 q ječmene 280 Kčs, 1 q řepky ozimé 850 Kčs, hovězí
živá váha 14-26 Kčs/kg, prasata 20-32 Kčs/kg, 1 kg vajec do sběrny za 45 Kčs, mléko podle tučnosti 3-4 Kčs,
někdy i méně. Mléko na volný prodej 1 l za 10 Kčs a 1 kg
vajec za 65 Kčs. Šaty pro ženu 800-1200 Kčs, kabát pro ženu 2200-4500 Kčs, šátek na hlavu ženám
550 Kčs ve volném prodeji a na body za 120 Kčs.
Vysoké kožené boty zakázkové za 6000 Kčs,
střevíce na body za 470 Kčs a ve volném prodeji za
850 Kčs v národní prodejně. Průměrný plat v roce
1950 činil zhruba 1000 Kčs (pozn. red.).

1960

• V místě je 1 potravinářská samoobsluha, 1 prodejna textilu, 1 prodejna obuvi a nábytku, 1 prodejna
průmyslová, 1 prodejna papírnictví, knih a hraček,
1 prodejna mléka, pečiva a zeleniny, 2 pohostinství.
Průmyslové podniky – 1 cihelna a 1 námezdní mlýn.
JZD III. typu hospodaří na výměře asi 524 ha. Na
konci roku se sloučilo s Pelejovicemi, Popovicemi
a Sedlíkovicemi s celkovou výměrou 1600 ha pozemků. Kromě toho v Bukovsku hospodaří ještě asi 25
soukromých zemědělců asi na 196 ha půdy.
• Až do konce července nevalné počasí, skoro denně
pršelo a jen zvolna od začátku srpna začínaly žně,
a to skoro současně u všech druhů obilí. Žňová všeobecná brigáda byla vyhlášena na den 21. srpna.
• Půda byla při žních tak rozbahněna, že místy se muselo sekat ručně kosami a ještě v gumových botách,
neboť v poli stála voda.
• Na Horním Bukovsku byl zřízen obecní místní rozhlas. Rozhlas i práce byly placeny z rozpočtu Místního národního výboru a na stavbě se podíleli místní

1980

• Žně začaly 26. července a byly provázeny dešti, takže k ukončení došlo až 4. září. Výnosy všech plodin
byly pod normálem, jen řepka ozimá měla rekordní
výnos – 26 q.
• Všechny porosty byly silně zaplevelené. Koncem
léta a na podzim se na polích objevil ve velké míře
hraboš polní. Na 60 ha plochy jetele na semeno bylo
zcela zničeno.
• 1. srpna začaly přípravné práce pro výstavbu nového nákupního střediska. Státní banka poskytla investiční úvěr ve výši 3 237 000 Kčs.
• Komise pro ochranu veřejného pořádku doporučila
omezení konání tanečních zábav v našem kulturním
domě, a to hlavně v letním období. Úroveň zábav
je neuspokojující, účastní se i mládež do čtrnácti let
a nevhodně se obléká.
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JIŘÍ MÁRA, DOLNÍ BUKOVSKO

TOMÁŠ VENČOVSKÝ, DOLNÍ BUKOVSKO
TOMÁŠ LENC, DOLNÍ BUKOVSKO

GABRIELA SUCHÁ, DOLNÍ BUKOVSKO
JULIE KONEČNÁ, DOLNÍ BUKOVSKO
DAVID MÍCHAL, DOLNÍ BUKOVSKO

NAROZENÝM DĚTEM PŘEJEME ŠŤASTNÝ ŽIVOT.

Paní Marie Malechová oslavila v květnu 80. narozeniny.

Vítání občánků v neděli 21. června 2020
Od 14 hodin byly uvítány tyto děti:
Adina Švecová, Dolní Bukovsko
Isabelle Amelia Machová, Dolní Bukovsko
Nikola Vařilová, Dolní Bukovsko
Michal Pospíšil, Dolní Bukovsko
Jan Kubíček, Horní Bukovsko
Od 15 hodin byly uvítány tyto děti:
Jasmína Ema Hořejšová, Dolní Bukovsko
Adam Pakosta, Dolní Bukovsko
Matyáš Svoboda, Dolní Bukovsko
Tomáš Venčovský, Dolní Bukovsko
Jiří Mára, Dolní Bukovsko
Tomáš Lenc, Dolní Bukovsko

v měsících červenci
a srpnu oslaví

65
Marie Nečasová, D. Bukovsko
Josef Krlín, D. Bukovsko
Jana Trnková, D. Bukovsko
Miloslava Kokešová, Pelejovice
Hana Vávrová, D. Bukovsko

70
Jan Trs, Radonice
Věra Vávrovská, Pelejovice
Marie Šoukalová, H. Bukovsko
Marie Kramplová, D. Bukovsko

ÚMRTÍ

Ludvík Dvořáček
Dolní Bukovsko – 71 let

75
Libuše Peterková, Radonice

80
Václav Peterka, D. Bukovsko
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