září / říjen 2020

Kulturní přehled
25.
Kulturní přehled
září / říjen
září / říjen

M E M O R IÁ L M A R T IN A MA CH A

července

5.

5.

2.

B UK O VS KÁ SE TK ÁNÍ

B U KOV SKÁ SE TK Á N Í

září

října

Slavnostní ceremonie předání nového
hasičského vozu a svěcení nového praporu.
Soutěž dětí v hasičském sportu. Setkání
Slavnostní ceremonie předání nového
seniorů a zasloužilých členů sboru.

září

hasičského vozu a svěcení nového praporu.
SPO R T OV NÍ A R EÁL A H AS IČS KÁ Z BR OJNIC E D. BU KOVS KO
Soutěž dětí v hasičském sportu. Setkání
seniorů a zasloužilých členů sboru.

14.

srpna

5.

3.

K OLL OA TOČ
K RO JNI C E D. BUK OVSK O
S PO RTO V N Í A REÁ
H A SPO
I ČSHÁ
K ÁD EZB
Loutkové představení pro děti v podání
října
září

K OL O TOČ PO HÁDE K

22.

H V O ZDN O

září

11.-13.
září

Loutkové představení pro děti v podání
divadla Víti Marčíka.

B UKO VS KÁ PO U Ť

Páteční pouťová rocková zábava, sobotní
fotbalová utkání, nedělní mše a dechovka
s folklórními tanci.

HV O ZD N O

11.-13.
19.
září
září

srpna

3.

října

5.

D OL NÍ B UKOV S KO

B UK
OVSKC ÁE STPAOU Ť
POH
ÁD KOVÁ

září

10.

sobotní října
fotbalová utkání, nedělní mše a dechovka
s folklórními tanci.

Pohádkové
děti plné zábavy.
Pátečníodpoledne
pouťovápro
rocková
zábava,
Skákací hrad.

S P OR TO V NÍ ARE ÁL D. B UK O VS KO

D O L N Í B UK O V SK O

19.

19.
září

SPORTOVNÍ AR EÁL DOLNÍ BUK OVSK O

DOKUD SE TANČÍ

Hořká komedie z repertoáru divadla ŽAS
Homole.

KK DI NDOO L NNÍ AB U KKOOV SLKEČ
KÁCH
O

Promítání filmu formou letního kina na
hřišti. Film 3 bobule.

P O S V Í C EAR
N ÍEÁL
R ADOLNÍ
D O N I BUKOVSK
CE
SPORTOVNÍ
O
Sousedské posvícenské setkání.

divadla Víti Marčíka.

5.

září

9. ročník fotbalového turnaje na počest
nadějného fotbalisty.

U K LI ĎM E BU KO VSK O A O SA DY

I letos se připojíme k celorepubliková akci
Ukliďme Česko. Úklid bude probíhat v Dolním
Bukovsku i našich osadách. Úklid zakončen
společným posezením s občerstvením.

24.
října

PO HÁDKOVÁ CEST A

odpoledne
D . BPohádkové
U K OV S KO A O SADY

pro děti plné zábavy.

Skákací hrad.

RADONICE

MO PE D C UP

Netradiční závod mopedů, babet a dalších
starých motocyklů. Odpolední posezení s
hudbou.

POSVÍCENÍ SEDLÍKOVICE
Sousedské posvícenské setkání.

HORNÍ BUKOVSKO
KD SEDLÍKOVICE

B U K O V S K Á SE T K Á N Í

Celodenní společenská a sportovní akce s
hudebním doprovodem. Setkání hasičů a
H O R N svěcení
I C K É nového
P O S V Íhasičského
C E N Í vozu a
seniorů,
Sousedské
posvícenské
setkání.
soutěž
v hasičském
sportu.

SPORTOVNÍ AR EÁL DOLNÍ BUKOVSK O
KD HORNÍ BUKOVSKO

HUBERTOVA JÍZDA

Zakončení jezdecké sezóny. Hon na lišku a
večerní posezení.

HORNÍ BUKOVSKO

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

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

S P O R TO VN Í ARE ÁL D . B UK O VS KO
Kino
Dolní Bukovsko

19.
září

4. 9. - Ježek Sonic - Akční / Dobrodružný /
Komedie / Rodinný / Sci-Fi,
USA / Japonsko, 2020, 100 min

U K L I ĎM E B UK OV
SK O A O SA DY
25. 9. - Vzhůru za sny

I letos se připojíme k celorepubliková akci
Rodinný / Animovaný,
Ukliďme Česko. Úklid bude probíhat v Dolním
Dánsko, 2020, 81 min
Bukovsku i našich osadách. Úklid zakončen
společným posezením s občerstvením.

začíná
m

vstupné 50,-

e v 18

:00

16.10. - Princezna zakletá v čase
Pohádka / Fantasy, Česko, 2020,
115 min

30.10. - Pinocchio
Fantasy / Dobrodružný / Rodinný,
Itálie / Velká Británie / Francie, 2019,
125 min

BUKOVSKÝ

ZPRAVODAJ

Bukovská pouť

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

Slovo starostky

pouť
BukovskáBukovská
pouť

PORUCHY VODOVODU A KANALIZACE
ČEVAK
tel. 800 120 112

PÁTEK 11. 9. 2020
POUŤOVÁ ZÁBAVA
20:00
PÁTEK 11. areál
9. 2020
sportovní

PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Bukovská
Bukovská pouť
pouť
HRAJE TLUSTÁ BERTA
Bukovská
pouť

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/

Z ÚŘADU MĚSTYSE

PÁTEK 11. 9. 2020
POUŤOVÁ ZÁBAVA
20:00
sportovní areál

POUŤOVÁ ZÁBAVA
PÁTEK 11. 9. 202020:00
PÁTEK 11. ZÁBAVA
9. 2020
POUŤOVÁ
sportovní areál
MARATHON
POUŤOVÁ ZÁBAVA

HRAJE TLUSTÁ BERTA
MARATHON

20:00
PÁTEK 11.20:00
9. 2020
sportovní areál
POUŤOVÁ
ZÁBAVA
HRAJE
sportovní
areálTLUSTÁ BERTA
HRAJE20:00
TLUSTÁ BERTA
HRAJE
TLUSTÁ
BERTA
sportovní
areálMARATHON
MARATHON
MARATHON
HRAJE TLUSTÁ BERTA
MARATHON

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

léto se nám blíží ke konci a vy držíte
v rukou již čtvrté letošní číslo nového
Podatelna tel. 606 690 392
SOBOTA 12. 9. 2020
Bukovského zpravodaje.
SOBOTAPOUŤOVÉ
12. 9. 2020
FOTBALOVÉ
ODPOLEDNE
Letos o prázdninách se nás většina
Úřední hodiny:
SOBOTA 12. 9. 2020
SOBOTA
12. 9. 2020
POUŤOVÉ
FOTBALOVÉ
ODPOLEDNE
Pondělí: 7:30 - 11:30, 13:00 - 17:00
SOBOTA
12.
9.
2020
sportovní areál držela doma, proto se kulturní akce,
POUŤOVÉ sportovní
FOTBALOVÉ
ODPOLEDNE
areál
POUŤOVÉ
FOTBALOVÉ
ODPOLEDNE
Středa: 7:30 - 11:30, 13:00 - 17:00
SOBOTA
12. 9. 2020
které jsme u nás pořádali, těšily nesportovní
areál
POUŤOVÉ
FOTBALOVÉ ODPOLEDNE
12:00
ZÁPAS PŘÍPRAVKA
D. ODPOLEDNE
BUKOVSKO - SEDLEC
sportovní areál
POUŤOVÉ
FOTBALOVÉ
Pátek: 7:30 - 11:30
bývalé návštěvnosti.
ZÁPAS
PŘÍPRAVKA
D.
BUKOVSKO
- SEDLEC Přestože ne
12:00
ZÁPAS
PŘÍPRAVKA
D. BUKOVSKO
-sportovní
SEDLEC
14:00
ZÁPAS
ST.12:00
ŽÁCI D. BUKOVSKO
- HLUBOKÁ
N/VLT.
areál
sportovní
areál
přálo počasí, jako např. na PeZÁPAS
ST.MUŽI
ŽÁCI 1B
D. TŘÍDA
BUKOVSKO
N/VLT.
17:00
ZÁPAS
D. BUKOVSKO
- BUK
12:00 ZÁPAS PŘÍPRAVKA D.14:00
BUKOVSKO
- SEDLEC
14:00
ZÁPAS
ST.- HLUBOKÁ
ŽÁCI
D.
BUKOVSKOvždy
- HLUBOKÁ
N/VLT.
SBĚRNÝ DVŮR
12:00
ZÁPAS
PŘÍPRAVKA
D. BUKOVSKO
- SEDLEC
17:00
ZÁPAS
MUŽI 1B TŘÍDA
D. BUKOVSKO
- BUK
lejovické
hasičské oslavy, nenechali
12:00
ZÁPAS
PŘÍPRAVKA
D.
BUKOVSKO
SEDLEC
14:00 ZÁPAS ST. ŽÁCI D. BUKOVSKO
HLUBOKÁ
N/VLT.
14:00 ZÁPAS-ST.
ŽÁCI
D.
BUKOVSKO
- HLUBOKÁ
19:00
POSEZENÍ
S MUZIKOU
17:00
ZÁPAS
MUŽIN/VLT.
1B TŘÍDA D. BUKOVSKO
- BUK
1. 4. - 31. 10. Středa 13:00 - 19:00,
si to pokazit
17:00
ZÁPAS
MUŽI
1B
TŘÍDA
D.
BUKOVSKO
- BUKD. BUKOVSKO - jsme
19:00
POSEZENÍ
S
MUZIKOU
HRAJE
POP-COUNTRY
KAPELA
DĚLOBUCH
14:00-ZÁPAS
HLUBOKÁ
N/VLT.a akce jsme si užili.
17:00 ZÁPAS MUŽI 1B TŘÍDA D. BUKOVSKO
BUK ST. ŽÁCI
Sobota 9:00 - 11:00
POP-COUNTRY
KAPELAfilmu
DĚLOBUCH
Konečně se nám podařilo opravit
večerHRAJE
promítání
před Bukovarem
„Postřižiny“
17:00SZÁPAS
NEDĚLE 13. 9. 2020 19:00 POSEZENÍ
MUZIKOU MUŽI 1B TŘÍDA D. BUKOVSKO - BUK
1. 11. - 31. 3. Středa 13:00 - 17:00
místní komunikaci Na Padělkách.
19:00 POSEZENÍ S MUZIKOU
NEDĚLE
13.S
9.MUZIKOU
2020
POUTNÍ
MŠE
SVATÁ
HRAJE
POP-COUNTRY KAPELA DĚLOBUCH
19:0010:00
POSEZENÍ
Sobota 9:00 - 11:00
10:00
POUTNÍ
MŠE
SVATÁ
Stálo
nás to 4 miliony Kč. Policie šev kostele Narození Panny Marie
HRAJE POP-COUNTRY
DĚLOBUCH
Odpovědná osoba: Petr Malecha tel. 601 349 768
HRAJE POP-COUNTRY
NEDĚLE 13. KAPELA
9. 2020 DĚLOBUCH
19:00 POSEZENÍ SKAPELA
MUZIKOU

Starostka Mgr. Ivana Makovičková tel. 602 767 139

v kostele Narození Panny Marie
10:00
POUTNÍ
MŠEI SVATÁ
K BLATŮM
PATŘÍ
BUKOVSKO
HRAJE POP-COUNTRY
OBECNÍ KNIHOVNA
K BLATŮM
I BUKOVSKO
NEDĚLE 13. 9. 2020
v kostele
Narození
Panny
Marie
zaPATŘÍ
kostelem
(1. PATRO KULTURNÍHO DOMU)
za kostelem
10:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ 14:00
DECHOVKA
PĚTKA
NEDĚLE
13.
9. 2020
K
BLATŮM
PATŘÍ
IBLAŤÁCKÁ
BUKOVSKO
Letní otevírací doba
14:00
DECHOVKA
BLAŤÁCKÁ
15:30zaFOLKLÓRNÍ
kostelem TANCEPĚTKA
v
kostele
Narození
Panny
Marie
Pondělí: 12 - 18 hod.
POUTNÍ
15:30 10:00
FOLKLÓRNÍ
TANCE MŠE SVATÁ
BLAŤÁCKÝ
SOUBOR VLASTIBOŘ
14:00BLAŤÁCKÝ
DECHOVKA
BLAŤÁCKÁ
PĚTKA
SOUBOR Narození
VLASTIBOŘ
v kostele
Panny Marie
KFarková
BLATŮM
PATŘÍ
Odpovědná osoba: Markéta
tel. 607
089 006I BUKOVSKO 15:30 FOLKLÓRNÍ TANCE
BLAŤÁCKÝ SOUBOR VLASTIBOŘ
za kostelem

NEDĚLE 13. 9. 2020
10:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ
v kostele Narození Panny Marie

KAPELA DĚLOBUCH

K BLATŮM PATŘÍ I BUKOVSKO
K BLATŮM PATŘÍ I BUKOVSKO
za kostelem
14:00 DECHOVKA BLAŤÁCKÁ PĚTKA
za kostelem

15:30 FOLKLÓRNÍ TANCE
14:00
DECHOVKA
BLAŤÁCKÁ
14:00
DECHOVKA
BLAŤÁCKÁPĚTKA
PĚTKA
BLAŤÁCKÝ SOUBOR VLASTIBOŘ

15:30
FOLKLÓRNÍ
15:30
FOLKLÓRNÍTANCE
TANCE
BLAŤÁCKÝ
SOUBORVLASTIBOŘ
VLASTIBOŘ
BLAŤÁCKÝ
SOUBOR
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která od realizace uplynula, nám nezbývá nic jiného, než se domáhat
náhrady škody v trestním řízení. Za
sebe mohu pouze konstatovat, že
mě to velmi mrzí, obzvláště s přihlédnutím k faktu, že na realizaci
se tehdy podílela regionální společnost, která ještě stále provádí stavby v okolí, např. cestu z Horního na
Hartmanice, tu však hradili Hartmaničtí. Navíc to pochybení při původní realizaci bylo i laikům patrné. Na
zrekonstruované komunikaci budou
ještě dodělány vestavěné retardéry,
na jejichž zhotovení je nutné samostatné stavební řízení.
Přes léto jste mohli zaznamenat, že
na úřadě městyse probíhá rekon-

tří trestní oznámení, které jsem podala na společnosti, které původní
povrch v roce 2007 zhotovily. Přestože jsme tyto firmy vyzývaly opakovaně ke spolupráci, své pochybení
odmítly a vzhledem k dlouhé době,

strukce. Původně jsme zamýšleli
pouze opravit již nevyhovující elektřinu a zlepšit některá zabezpečení v souvislosti s nařízením GDPR.
Jakmile jsme tzv. kopli do elektřiny,
ukázalo se, že je v podstatně horším stavu, než jsme předpokládali. Je tedy kompletně vyměněna
a rozvedena elektřina a internetová
síť, zbouraná příčka, opravené stropy a podlahy v místech, kde to bylo
nezbytné. Velkou část práce jsme
provedli svépomocí, obecní zaměstnanci odstranili dřevěné obložení
zdí, štukovali, dozdívali a bílili. Sou3

hrnná cena rekonstrukce nepřesáhne 500 tis Kč.
V červenci se ukázalo jako nezbytné opravit kanalizaci v budově základní školy. Kanalizace se často
ucpávala a pravděpodobně vzhledem k dlouhé době, kdy ve škole nebyl žádný provoz, se ucpala
tak, že již nestačilo trubky pouze

pročistit, ale musela být vykopána
a vyměněno potrubí. Zároveň byla
položena nová dlažba v přízemí. Rekonstrukce školy nás bude stát cca
700 tis Kč.
V srpnu se nám také podařilo opravit kanalizační poklopy, kanalizační
vpustě a vodovodní šoupata v Bukovsku, nejnutnější to bylo v Týnské
ulici od nám. Jiráskovo.
Věřím, že v září se uvidíme na Bukovské pouti, která je tradičně druhou neděli v září. V pátek se bude
opět konat pouťová zábava na hřišti
a v neděli odpoledne bude posezení
s dechovkou za kostelem.
Ve dnech 2. a 3. října nás čekají volby do zastupitelstva kraje, dovoluji si
vás informovat, že v těchto volbách
budu kandidovat za STAN – Starostové a nezávislí.
Pevné zdraví všem a školákům
šťastné vykročení do nového školního roku přeje vaše starostka.

Z ÚŘADU MĚSTYSE

Z ÚŘADU MĚSTYSE

32. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konaná dne 8. 6. 2020

33. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konaná dne 22. 6. 2020

Projednáno:
• RM provedla kontrolu došlých
faktur a platby provedené přes pokladnu. Stav finančních prostředků
k 8. 6. 2020 je 17 669 872,- Kč.
• RM projednala situaci ohledně rekonstrukce místní komunikace Na
Padělkách. Starostka informovala RM o možnosti podání trestního
oznámení na společnost Invest Tel
s.r.o. a Š+H Bohunice, s.r.o. Jak bylo
avizováno i na ZM, byla započata
oprava, která se změnila na rekonstrukci z důvodu, že nebylo zjevně při
realizaci z roku 2007 postupováno
ani podle normy pro výstavbu silnic
ani podle projektové dokumentace.
Při realizaci v roce 2007 nebyl dodán
stavební materiál v přibližné hodnotě
6 mil. Kč – dle vyjádření Ing. Kořínka.
Starostka navrhuje vyzvat obě výše
uvedené firmy k urychlené dohodě,
pokud bude výzva bez reakce, do
konce týdne bude podáno trestní
oznámení. Starostka vyzve k řešení
zástupce společnosti Š+H a Invest
Tel s.r.o. s tím, aby věc urychleně
řešili nebo podáme trestní oznámení. RM souhlasí s podáním trestního
oznámení v souvislosti s podezřením
na spáchání trestných činů při zhotovení místní komunikace Na Padělkách. Hlasování: 5/0/0.
• Občan z D. Bukovska požádal o
povolení vybudování sjezdu z pozemku 28/1 na pozemek 28/5. Záležitost byla řešena na příslušném
katastrálním úřadě, kde se v dokumentaci uvádí, že původní pozemek
byl rozdělen i přes upozornění, že
k němu chybí příjezdová cesta. Majitel doložil, že příjezdová cesta je přes
pozemek jeho rodičů, tzn. přes dům
z Pelejovické ulice. Navíc i po konzultaci s Městským úřadem v Týně

Projednáno:
• RM provedla kontrolu došlých
faktur a platby provedené přes pokladnu. Stav finančních prostředků
k 22. 6. 2020 je 18 305 634,- Kč.
• Na RM se dostavil zastupitel, který
vyvolal diskusi ohledně zřízení sjezdu
z pozemku občana z DB. Starostka
informovala zastupitele, že záležitost
musí stejně projednat ZM. Rovněž
informovala o petici proti sjezdu od
obyvatel bytovek.
• Starostka informovala RM o podání trestního oznámení s tím, že
z Okresního státního zastupitelství
přišlo vyrozumění, že trestní oznámení bylo postoupeno Krajskému
ředitelství PČR.
• Z. Tůma informoval o konání hasičské slavnosti – 80 let založení
SDH Popovice. Akce se bude konat
dne 1. 8. 2020 a radní byli pozváni
na slavnost.
• Starostka obeslala 3 společnosti
v souvislosti se zpracováním nabídky
na výběr zhotovitele na zpracování
projektové dokumentace „Stavební
úpravy a nástavba ZŠ DB.“ V termínu byla doručena jedna nabídka, od
společnosti JH Plan s.r.o., se sídlem
Sídliště 962, Třeboň, IČ 04791185
za cenu 213 000 Kč vč. DPH. RM
souhlasí s výběrem zhotovitele na
zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy a nástavba ZŠ
DB“ za cenu 213 000 Kč, kterým
je společnost JH Plan s.r.o. Termín
zhotovení je do 31. 8. 2020. Hlasování: 5/0/0.
• Došlo k odstranění plotu z pozemku městyse naproti hřbitovu, avšak
zůstaly tam 2 kapličky (elektrika a
plyn). P. Malecha kontaktuje společnost E.ON s žádostí o přemístění.

Přítomni: I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika, Z. Tůma

nad Vltavou bylo zjištěno, že se věc
bude posuzovat i s ohledem na nový
územní plán, přičemž příjezdová komunikace není v souladu se stávajícím. Tuto věc však ze zákona řeší
ZM, bude to předloženo jako bod
k jednání na další ZM.
• Pozemek parc. č. 295/4 o výměře 18 836 m2, louka za Padělky byla
dosud sečena námi – obecními zaměstnanci. Po vyhodnocení se ukázalo jako hospodárnější tuto louku
zveřejnit jako záměr k pachtu a propachtovat. RM souhlasí se zveřejněním záměru k pachtu pozemku parc.
č. 295/4 o výměře 18 836 m2 v k.ú.
Dolní Bukovsko. Hlasování: 5/0/0.
• Občan z Radonic požádal o pronájem objektu hospody v Radonicích na den 2. 7. za účelem oslavy.
RM schvaluje pronájem hospody v
Radonicích za účelem oslavy dne
2. 7. 2020 za částku 500 Kč. Hlasování: 5/0/0.
• Občan z Radonic požádal o pronájem objektu hospody v Radonicích
na den 27.6. za účelem rodinné oslavy. RM schvaluje pronájem hospody
v Radonicích za účelem oslavy dne
27. 6. 2020 za částku 500 Kč. Hlasování: 5/0/0.
• Pozemky dle mapky o výměře
93 103 m2 p.č. 2646/46, 2646/48,
2646/19,
2646/20,
2646/21,
2646/22
2646/23,
2646/24,
2646/25,
2646/26,
2646/27,
2646/28,
2646/29,
2646/30,
2646/31, 2646/59, u cihelny dosud
obhospodařoval pan Josef Krška
ze Sedlíkovic. Vzhledem k požadavku přepisu smlouvy na Zdeňka Kršku jsme museli dát výpověď nájmu
a nyní zveřejnit záměr k pronájmu.
Josef Krška přestane hospodařit ke
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dni 30. 9. 2020. Z pozemku je nutné vyjmout část území, kde je zahrnuta skládka. RM souhlasí se zveřejněním záměru k pachtu pozemků
parc. č. 2646/46, 2646/48, 2646/19,
2646/20,
2646/21,
2646/22
2646/23,
2646/24,
2646/25,
2646/26,
2646/27,
2646/28,
2646/29,
2646/30,
2646/31,
2646/59, o výměře 93 103 m2 v k.ú.
Dolní Bukovsko. Hlasování: 5/0/0.
• Kanalizace ve škole – odpady z toalet jsou svedeny stoupačkou dolů do
prostoru šaten, kde jsou svedeny do
litinové roury průměr 100 mm. Nyní je
nutné kanalizaci několikrát v průběhu
roku čistit, ucpává se. Bude poptán
zhotovitel této rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že je to havarijní stav,
bude poptán zhotovitel urgentně.
• Opakuje se podnět od občanů spočívající v požadavku prořezat větve
na hřbitově. Bude poptána cenová
nabídka. Na zvážení je též prořezávka stromů u kostela.
• RM schválila žádost občanky z DB,
která žádá o povolení zpevnění zelené
plochy před domem na Jiráskově náměstí. Žadatelka provede zpevnění na
vlastní náklady, stejně vypadajícími dlažebními kostkami, jako stávající chodník. RM souhlasí s provedením zpevnění
zelené plochy před domem svépomocí
vlastníky, konkrétně dlažebními kostkami v jednotném vzhledu jako stávající
chodník. Hlasování: 5/0/0.
• V 17 hod. Se RM odebrala na kontrolu podporovaných bytů.
V bytech nebylo zjištěno větší poškození ani užívání v rozporu s ubytovacím řádem, někteří nájemníci byli
vyzváni k odstranění nedostatků a
odklizení předzahrádek, které v poslední době vznikly.

Přítomni: I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika, Z. Tůma

• Starostka informovala o výsledku
jednání u zahrádek v ulici U Cihelny,
které se konalo 15. 6. v souvislosti
s rozvodem vody a elektřiny. Schůzka byla svolána, neboť vzniklo nedorozumění mezi stávajícími nájemníky
a panem Bořilem. Též byl pozván
majitel sousedních pozemků, aby
seznámil nájemníky a vedení městyse se svými záměry v lokalitě. Vlastník sousedních pozemků ukázal,
kde chce vybudovat zahrádky a pronajímat je. Sporné body spočívající
v rozvodu vody a elektřiny byly vyřešeny ve shodě s dotčenými nájemníky zahrádek. Tzn. Voda a elektřina
povede přes pronajímané zahrádky.
• Vyřešení protipovodňových opatření v lokalitě Padělků. Bude zaslán
požadavek AGRO družstvu, aby pozemek nechali od příštího roku
zatravněný. Dále budou vyzváni
vlastníci sousedních pozemků, aby
vyklidili náš obecní pozemek za účelem vybudování protipovodňových
opatření.
Doplněk z 10. 8.: RM provedla šetření na místě a z různých variant
protipovodňových opatření byl vybrán protipovodňový val. Agro družstvo osází pole jetelem pro zpevnění
půdy a následně oseje travinou.
• RM diskutovala o možnostech
zlepšení občanské vybavenosti pro
bukovské občany. V posledních letech se vybavily osady, bylo by dobré vybudovat něco pro využití bukovských občanů. Např. revitalizace
koupaliště, vybudování oválu na hřišti, částečná rekonstrukce KD spočívající aspoň ve výměně oken nebo
rekonstrukci hospody, beach volejbal na koupališti, klouzačku na kou-
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pališti, posezení na náměstí, zateplení stropu v KD. Vzhledem k tomu,
že nájemce Obecní hospody pan
P. Hubený avizoval, že s hospodou
skončí, pokud se nenajde solidní zájemce, objekt hospody se začne rekonstruovat alespoň v části předsálí.
• Na RM se obrátil osadní výbor ze
Sedlíkovic s prosbou na čištění stoky v Sedlíkovicích. Stoku vyčistí bagrem pan Josef Krška.
• Na RM se obrátil s žádostí o prominutí stočného vlastník nemovitosti
v ul. Pelejovické s tím, že mu bylo
vyčísleno stočné ve výši 7 428 Kč.
V roce 2019 měl závadu na potrubí,
což doložil protokolem ze společnosti ČEVAK a.s. Jeho obvyklé roční
stočné se pohybuje okolo 20 m3.
RM souhlasí s výměrem stočného
pro vlastníka nemovitosti Pelejovická za rok 2019 ve výši odpovídající spotřebě 20 m3 vody. Hlasování:
5/0/0.
• Zaměstnanec městyse požádal o
pronájem obou bytů v nemovitosti
v domě čp. 33 v ulici V Hradu. Jeden byt má výměru 52 metrů a druhý byt 57 metrů. RM navrhuje byty
zaměstnanci pronajímat za zvýhodněnou cenu 70 Kč/m2. Tato cena
by byla garantována do té doby,
dokud bude zaměstnancem městyse. Nájemné je možné ročně valorizovat. RM souhlasí s uzavřením
nájemní smlouvy na byt č. 1 a byt č.
2 v domě čp. 33 v ulici V Hradu za
částku 3 640 Kč měsíčně a 3 990
Kč měsíčně a 200 Kč měsíčně za
zahradu a 200 Kč měsíčně za dvorek, a to vždy k 15. dni v měsíci.
Hlasování: 5/0/0.

Z ÚŘADU MĚSTYSE

ZE ŠKOLY

34. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konaná dne 16. 7. 2020
Přítomni: I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, Z. Tůma
Omluveni: J. Klika

Projednáno:

• RM provedla kontrolu došlých faktur
a platby provedené přes pokladnu. Stav
finančních prostředků k 13. 7. 2020 je
19 011 487,- Kč.
• Starostka informovala o místním šetření v lokalitě u bytovek v Luční ulici za
účelem dohodnout se na sjezdu na pozemek. Občan DB požádal o sjezd ze
svého pozemku, přestože měl původně
sjezdy dva, potřebuje třetí, aby mohl na
pozemku stavět. Proti tomu se ohradili
obyvatelé sousedních bytovek, vyjádřili
obavu o poškození svého majetku, konkrétně bytů, které by mohly být poškozeny tím, že bude zvýšen provoz a tedy
porušena statika domu, tak jak se to
údajně stalo s bytovkou, která je nejblíže
Luční ulici. Na místním šetření se hledaly možnosti, jak zajistit sjezd z pozemku
žadatele a neomezit a neohrozit majetek
ostatních občanů. Varianta je zbudovat
věc na úkor veřejné zeleně. Bude prošetřeno, zda je to vůbec technicky možné. Variantou též je, prodat přilehlé pozemky majitelům bytů tak, jak mělo být
již v minulosti.
• Starostka informovala o zadání zpracování znaleckého posudku znalci
v oboru pozemních komunikací Ing.
Vladimír Borškovi. Předmětem posudku je určit výši škody na komunikaci Na
Padělkách. Škodu, která vznikla nedodáním stavebního materiálu, ale i škodu, která vznikla tím, že nyní musela být
komunikace komplexně vyspravena.
Zpracování posudku požaduje i Krajské
ředitelství PČR, které věc vyšetřuje.
• RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti spočívající ve vedení elektrických
kabelů (kapličky) na pozemku parc. č.
2445/2 v KÚ Dolní Bukovsko společností E.ON Distribuce za úplatu 10 000
Kč bez DPH. Schvaluje se za účelem
stavby RD. Hlasování: 4/0/0.
• V souvislosti se zvýšenými srážkami

se ukázala potřeba vybudovat kanály
v ulici Na Chobotě, neboť dochází k vyplavení některých domků a dále na nám.
Jiráskovo, nad Krlínů. Bude zhotoveno
během léta svépomocí. Na nám. Jiráskovo musíme projednat se SÚSkou.
• Po zveřejnění záměru k pachtu na pozemek č. 295/4 v k.ú. Dolní Bukovsko
se přihlásili 3 zájemci.
RM schvaluje uzavření pachtovní
smlouvy na pozemek č. 295/4 v kú Dolní Bukovsko za cenu 4 400 Kč/ha/rok
s panem Tomášem Jindrou, Radonice
14, IČ 75127211 na dobu neurčitou,
přičemž pachtovné bude stanoveno za
výměru obdělávatelné půdy tzn. 10 230
m2, avšak propachtován bude celý pozemek o výměře 18 836 m2.
Hlasování: 4/0/0.

• Po zveřejnění záměru k pachtu pozemků p.č. 2646/46, 2646/48, 2646/19,
2646/20, 2646/21, 2646/22 2646/23,
2646/24, 2646/25, 2646/26, 2646/27,
2646/28, 2646/29, 2646/30, 2646/31,
2646/59 o celkové výměře 93 100 m2
k.ú. Dolní Bukovsko, prostoru za cihelnou se přihlásili 3 zájemci.
Hodnotícím kritériem byl i způsob hospodaření, přičemž všichni zájemci deklarovali shodný způsob hospodaření,
kdy se zavazují nevysévat širokořádkové plodiny a využívání jak statkových
hnojiv, tak meziplodin. Nejvýhodnější
nabídku podal Zdeněk Krška, Sedlíkovice 22, bude s ním sepsána pachtovní
smlouva, přičemž pachtovné bude stanoveno za výměru obdělávatelné půdy
tzn. 93 100 m2 na dobu neurčitou za
cenu 4 610 Kč/ha/rok. Hlasování: 3/0/1.
• Na RM se obrátil občan Sedlíkovic
s žádostí o pronájem KD v Sedlíkovicích
na den 18.7. za účelem rodinné oslavy.
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RM schvaluje pronájem KD v Sedlíkovicích za účelem oslavy dne 18. 7. 2020
za částku 1 000 Kč.
Hlasování: 4/0/0.
• Starostka informovala o opravě komunikace před bytovkou čp. 296 v ulici Luční. Vzhledem k tomu, že tu byla technika,
nechala se plocha vyasfaltovat. Byl to havarijní stav, obyvatelé bytovky mají na ÚM
DB žádost již mnoho let. Opravu provedla
společnost COLAS a.s. Cena bude teprve vyfakturována.
• Za účelem provedení rekonstrukce
odpadů v ZŠ DB byly městysi doručeny 2 cenové nabídky. Předmětem rekonstrukce je výkop a výměna potrubí
a vydláždění chodby a části u šaten.
Nabídku na opravu schodů zaslaly 2
společnosti, třetí oslovená nabídku nezaslala:

RM schvaluje zhotovitelem akce „Rekonstrukce kanalizace ZŠ DB“ pana Jiřího Hrdličku, se sídlem Komárov 59, IČ:
875500244za cenu 495 574,96 Kč vč
DPH. Hlasování: 3/0/1.
• OV Popovice zaslal RM žádost o přeložení hydrantu v Popovicích, který stojí
na pozemku občana z Popovic a ten
na hydrantu dlouhodobě parkuje nepojízdné auto. Na místo byli přivoláni i
policisté, avšak ani ti nedovedli vlastníkovi pozemku nařídit odstranění vozidla
z hydrantu. Proto bude hydrant umístěn
na pozemek městyse. Z Čevaku zaslali nabídku na vybudování nadzemního hydrantu za částku 36 000 Kč. RM
schvaluje zřízení nadzemního hydrantu v Popovicích na pozemku parc. č.
1018/27 v Kú. Popovice u DB, společností ČEVAK a.s. za cenu 36 000 Kč
bez DPH. Hlasování: 3/1/0.

Rok 2019/2020

Ohlédnutí za uplynulým
školním rokem 2019/2020

1) Pro žáky 7. třídy jsme nakoupili nový školní nábytek a nové šatnové
skříňky pro další dvě třídy.
2) Do tříd 2. stupně jsme instalovali hlásiče CO2 pro zlepšení kvality
vzduchu.
3) Nábytek na chodbě 2. stupně byl nahrazen úplně novým a chodba
teď vypadá mnohem lépe.
4) Žáci 8. třídy se zapojili do testování SCIO zaměřené na matematickou a čtenářskou gramotnost, testování bylo hrazeno Krajským úřadem v Č. Budějovicích.
5) Během školního roku probíhaly na celé škole projektové dny ( dopravní výchova, výtvarné projekty, projekty zaměřené na prevenci), návštěvy
středních škol (Gymnázium Týn nad Vltavou, SOŠ Rudolfovská ČB).
6) V MŠ jsme rozšířili spolupráci se ZUŠ Muzicale o pravidelné hudební půlhodiny ve třídě Krtečků.
7) Podpora práce s tablety v jednotlivých třídách. Díky paní Šimánkové jsme získali během pandemie 6 notebooků a tři pevné počítače.
Ihned byly zapůjčeny žákům na distanční výuku. Nyní budou používány ve vyučovacích hodinách.
8) Někteří vyučující navštívily ZŠ Grünwaldova v ČB při hodinách výuky a získávali nové zkušenosti pro svoji práci.
9) Naše škola získala grant Erasmus+ KA1 pro 6 vyučujících, kteří se
budou o dalších prázdninách zdokonalovat v anglickém jazyce.
10) Škola pravidelně spolupracovala s rodilým mluvčím, který s dětmi
opakoval probraná témata.

Vážení rodiče, milí žáci,
tento školní rok nepatřil rozhodně k těm běžným. Přinesl nám
mnoho událostí, které byly pro nás nové a rozhodně jsme je nečekali a nikdo na vzniklou situaci nebyl připraven. Bylo to sice
složité období, ale přineslo i něco pozitivního. Zjistili jsme, že můžeme všichni pracovat jako tým. Žáci, učitelé i rodiče. Proto si
velice vážíme pomoci ze strany rodičů, přístupu dětí, práce učitelů i snahy všech vypořádat se s nečekanými překážkami. Období
nejistoty je u konce, zbývá rozdat vysvědčení a užít si prázdniny.
Vydávaná vysvědčení mají spíše hodnotu „dokumentu o podivné době“ a příliš nevypovídají o studijních výsledcích jednotlivých
žáků. Více se přihlíželo k ochotě žáků distančně pracovat, plnit
úkoly na dálku než na objem znalostí.
Nový školní rok zahájíme 1. září, budeme mít dost co dohánět,
hlavně někteří žáci, kteří brali zavřené školy jako prázdniny. Ale
zvládneme to. Doufejme, že nás nečeká druhá vlna pandemie
a všichni budeme mít čas na svoji práci.

Měli jsme toho naplánováno mnohem více, ale pandemie zasáhla do našich plánů a ukončila letošní rok předčasně.
Je dobré, že pochval je o trochu více než kárných opatření. Za zmínku stojí
výchovná opatření, která byla za rok 2019/2020 udělena. Bylo uděleno 21
pochval třídního učitele, převážně za vzorné plnění školních povinností a
pečlivou domácí přípravu v běžné výuce i v době distančního vzdělávání.
Uděleno bylo i 15 napomenutí třídního učitele, zde už bylo více důvodů
(hlavně neplnění studijních povinností, porušení bezpečnosti, nevhodné
chování ke spolužákům). A nakonec 3 důtky ředitelky školy (nevhodné
chování, neomluvené hodiny, neplnění školních povinností).
Na úplný konec vám, milí žáci i rodiče, přeji krásné prázdniny, načerpejte
nové síly, buďte opatrní, abychom se všichni sešli v novém školním roce a
společně všechno zvládli.

Kroužek keramiky pro děti

					

Mgr. Anna Šubrtová

Výuka angličtiny a němčiny

I letošní školní rok nabízíme zájemcům z řad dětí kroužek keramiky
pod vedením Vandy Pertlové a Petry Šebešové. Náplní kroužku jsou
základy práce s keramikou v ploše i prostoru, základy modelování,
různé způsoby tvoření nádob (bez kruhu), různé způsoby dekorování, malování a glazování. Kroužek se bude konat v klubovně Obecní
knihovny v Dolním Bukovsku ve čtvrtek v odpoledních hodinách.
Přesný čas, rozdělení dětí do skupin (podle věku či míry pokročilosti)
a další podrobnosti budou domluveny na úvodní schůzce ve čtvrtek 17. 9. od 17 hodin v klubovně. Úvodní schůzka je organizační,
tvořit na ní nebudeme. Kroužek začne od října, cena kroužku je cca
600 Kč/měsíc. V případě zájmu se můžete již nyní předběžně hlásit
mailem Petře Šebešové (petra.sebesova@gmail.com).
Těšíme se na Vás!		

Ve spolupráci se ZŠ Dolní Bukovsko nabízím letošní rok dětem možnost
doplňkové výuky angličtiny, případně němčiny. Podoba a cíl výuky budou
přizpůsobeny Vašemu zájmu – může jít o doučování a procvičování učiva
ze školy, konverzaci či rozšířenou výuku jazyka. Výuka může být individuální či v menších skupinkách (max. 6 dětí), od počtu dětí ve skupině se bude
odvíjet i cena lekce (120-220 Kč/45 minut). Při výuce používám zahraniční
materiály, videa, hry a snažím se navázat na to, co děti baví. Na termínu
se domluvíme individuálně podle rozvrhu dětí a volných místností v ZŠ.
Prosím zájemce o předběžné přihlášení mailem do 13. 9. 2020 (petra.sebesova@gmail.com), ráda zodpovím i jakékoli Vaše dotazy na telefonním
čísle 724 767 420.
Petra Šebešová

Mgr. Anna Šubrtová
RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ „HEJ MISTŘE“

Budeme pokračovat i ve víkendovém tvoření, ale bude nyní probíhat přibližně 1x za měsíc.
so 12. 9. 15-17 hodin Mozaika na květináč
so 10. 10. 10-17 dílny pro děti v Popovicích čp. 12 v rámci akce
Dny otevřených ateliérů
(v případě nepřízně počasí v klubovně Obecní knihovny)
23. 10. 16-18 hodin Tvorba lampionů

Pro realizaci vánoční mše „Hej mistře“ od J. J. Ryby v termínu 28. nebo
29. 12. v kostele Narození Panny Marie v Dolním Bukovsku hledáme posily
do sboru a orchestru (žesťové nástroje, violoncello, příčná flétna, zpěváky
- soprán, alt, tenor, bas). Předpokládané termíny zkoušek pro sbor - od
konce září každý pátek večer (upřesnění po vzájemné domluvě).
Kontaktní osoby: Petr Vondrášek - 725 741 602,
Marie Pilarčíková - 724 941 420
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ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

Pouť na „Kuberně“
v poněkud jiném provedení

začala v hospůdce vyhrávat Blaťácká pětka, nálada přítomných diváků
i hostů byla báječná.
A už je tady nedělní ráno, které potvrdilo starou pranostiku: jaký pátek,
takový svátek. Ráno je slunečné, trochu chladné, ale nebe bez nebezpečných mraků, a pouť může začít. Kolem deváté před naší chalupou
zastavila bryčka s muzikanty, aby probudili lenochy a tvrdé spáče. Je
veselo, muzikanti odmítají „kalíšky“, musí přece vydržet až do večera, ale
jeden do sebe přeci jen hodili a mohou pokračovat v probouzení spáčů.
Pavlík Hubený práskne bičem, koně se vydávají k další chalupě. Poutní
mše svatá je důstojná, pan vikář Stolařík představil i nového bohoslovce
a kostel je opravdu poctivě plný. Vždyť je pouť a Panna Maria s Ježíškem v náručí se mile usmívají. Po mši hloučky poutníků
postávají kolem kostela, vedou se řeči, vzpomíná se na
minulé slavné pouti, na velký počet stánků a krámků,
na množství kolotočů a houpaček. Ale letos není žádný krámek (další změna, nepříjemná) ani cukrová vata,
natož okurky láčenky, které na pouť vozil jeden děda
z okolí. Jen torzo atrakcí rodiny Flaksových – střelnice
a dětský koutek. I ten Emil Flaksa někde polehává, nemohu mu ani podat ruku a zavzpomínat na „staré zlaté
časy“. Ale zlaté časy jsou teď a basta, tak jdu do hospody, nechám si nalít sklenici plzeňského moku, vedu
řeči se sousedy a jedním uchem poslouchám Hartmanickou muziku, která hraje stále lépe. Bodejť ne, když už
hrají letos desátým rokem. To by se i nemehlo naučilo
foukat do trumpety! Jenže by to nemehlo muselo mít
talent, jinak by nic nezatroubilo.
V poledne místní odcházejí na oběd, přespolní pokračují v konzumaci a v 15,30 už zase pěkně všichni pohromadě sledujeme
vystoupení country souboru, který předvádí svižné tance. Oprávněný
potlesk patří černobílým tanečnicím; věřím, že nejen já jsem obdivoval
rytmickou muziku i krásné nohy tanečnic. Potom už jen pohoda. Ona ta
letošní pouť, byť trochu jiná, byla taková klidná, pohodová, usměvavá,
veselá. Lidičky se nemračili a byly jich tu skoro dvě stovky. Nikdo se nepral, to je moc dobře, i kapela přidala ještě hodinku navíc, skončila své
muzicírování až v 19 hodin. Jde se domů? Ani náhodou, pivo ještě teče
z píp a přátelé si mají stále o čem povídat.
Za rok na shledanou, poutníci! Míro Kliko, ty nezapomeň: nejen svatý
Petr, ale i Medard mají vliv na počasí. A fotbal? Ruda musí víc prohánět
hráče, jinak nás hartmaničtí hráči znovu „roznesou na kopytech“.
Karel Žižkovský

Ne, nebojte se, změny nezavinil obávaný koronavirus, ale souhra náhod
i proměny počasí. Už tradičně začínalo v minulosti třídenní jásání, hodování a juchání v pátek, kdy hrají harmonikáři hlavně pro místní osadníky,
ale letos tato (alespoň pro mne) příjemná muzika chyběla. Hasiči z Horního i Hartmanic stavěli stany, popíjelo se, i řeči tekly proudem, ale vše bez
muziky, kterou nahradil hlahol hojného počtu konzumentů.
Také počasí se letos řídilo zcela jinými pravidly. Ve čtvrtek chladno, sotva
patnáct stupňů, v pátek teplota vyšplhala na třicet a večer při stavbě stanů je nebe plné děsivých mraků. Bude
bouřka, vyhne se nám? Raději uklidíme sál, zítra má pršet. A pršelo. Už v noci se nebe otevřelo a ráno déšť kropí
celé Horní. Míro Kliko, co je to, to jsi prezident, každý
rok jsi domluvený se svatým Petrem, a letos? Že ty jsi
zapomněl na slavného Medarda, který se letos náramně vydařil. Já vím, meteorologové předpověděli suchý a
horký rok, a nic. Duben se jim vydařil, ale od 8. června
prší a prší, herec Josef Kemr říkal něco jiného, ale mám
strach z cenzury, tak si ta slova sami doplňte. Vidíš, Míro,
na Medarda příště nezapomínej, on je dobrák, nechá se
ukecat. Je poledne, na louce stojí louže a hřiště je tak
trochu podobné bažině. Bude se hrát každoroční fotbal
nebo nebude? „Bude“, velí Míra Klika a v 16.00 nastupují
oba mančafty k divokému zápasu. Soudce Láďa Klika
vzorně vystrojen, dokonce má i žluté a červené karty, odpíská zahájení, hráči SK Kuberna se řítí na hartmanickou svatyni. Rána,
pořádná dělovka, žel letí příliš vysoko. Sedím přímo za brankou, blízko
občerstvení a nestačím se divit. Naši jsou nějak v převaze, ale střílejí příliš vysoko, nebo mimo bránu zleva i zprava, skoro jako český národní
tým. No tak kluci, snažte se. Marně; zato hráči SK Hartmanice využívají
zmatku a … gól! Už vedou, pak vstřelili druhého a třetího góla a naši se
konečně probudili, zmohli se na první branku. Sláva! A tak se štěstí střídá, Kuberňáci vedou 6:4, ale závěr patří oprávněně čiperným hartmanickým hráčům. Konečný hvizd, výsledek 8:7 pro Hartmanice. Hráči klepou
našemu trenérovi Rudovi po rameni a zlí jazykové tvrdí, že nám kouče
podplatili. Mne by to ani ve snu nenapadlo, ale upřímně musím prohlásit,
že si SK Hartmanice toho putovního děsně šeredného opičáka i lahve
šampaňského za svůj obětavý výkon zasloužili. Po skončení zápasu už

Radoničtí jedou na Krkavec

Naši oslavenci

Na tento den jsme v Radonicích pořádali 2 akce – cyklistický výlet
na mlýn Krkavec a otevření naší klubovny. S radostí konstatuji,
že obě akce Radonické potěšily. Ráno nás přivítalo slunce, které
většinu z nás provázelo celou cestu. Pouze skupinka, která si
cestu prodloužila návštěvou Blat od Borkovic až po Zálší, řádně
promokla. Návrat i této skupinky kolem 16. hodiny všem umožnil
si večer zazpívat v naší klubovně.

Letošní rok nám v květnu
mezi osmdesátníky přibyla paní Božena Alexová,
v červnu mezi sedmdesátníky pan Josef Jindra,
v červenci mezi osmdesátníky pan František Švejda
(náš fotograf) a mezi sedmdesátníky pan Jan Trs.
Všem jsme popřáli pevné
zdraví, ať jsou s námi ještě
dlouho.

ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI
harmonika/klávesy), Martin Kubíček (baskřídlovka/harmonika/zpěv),
František Nováček (saxofon), Vlastimil Metelec (trumpeta), Vladislav
Suda (tuba), Libor Mengler (bicí). Tak, a víc už vám neprozradím, protože
prasátko se pomalu dopéká, pivo chutná a kapela báječně vyhrává. Je
mi blaze stejně jako všem přítomným hostům z místa i z dáli, gratulanti
přejí hodně zdaru kapelníkovi i celé kapele. Také jsem gratuloval. Mám
tu partu muzikantů opravdu rád, přeji jim hodně úspěchů a dlouhé trvání
a možná si i někdo z diváků uvědomil, jak náročná je příprava not, výběr
repertoáru, rozpis partů a hlavně cvičení, aby to všem dohromady ladilo.
Snad je dobré vzpomenout i na rodiny muzikantů, které musí snášet časově náročné členství v kapele. Pozdní příchody, někdy poněkud veselé
příhody unavených hráčů a všechno co k takovému životu muzikanta
patří. Tak buďte na muzikanty hodní, vždyť oni opravdu rozdávají radost
mladým, starým i smutným.
Už jdu pro nášup toho pečeného masíčka, které je voňavé, šťavnaté
a lahodné; sbíhají se vám sliny? Ani se nedivím, hartmaničtí nemají jen
báječnou muziku, která prý vyhrávala až do nedělního rána. Prosím, já to
vím jen z doslechu, já nemám tu výdrž, a nabídku stejného obdivovatele
dechovky elektrikáře pana Stejskala že mě „hodí“ domů, jsem neodmítl, to víte, nohy zatěžkané pivem jsou ještě mnohem méně pohyblivé,
prý: „dva kroky vpřed, jeden krok zpět“! Ještě doma jsem si ale broukal
písničku „Hartmanická náves, pěkně zelená…“ a teď, když si ji při psaní
znovu broukám, jde mi to hned lépe od ruky.
Karel Žižkovský

„Kdyby ty muziky nebyly…“
aneb 10. výročí Hartmanické muziky

Určitě znáte tuhle známou skladbu stejně jako já a přiznám se, že muzika
mě dovede ještě dnes zvednout ze židle a pozvat mě na taneční parket,
byť kolena vržou a záda bolí až běda. Ale byly časy, a to jsem byl hodně
mladý, kdy jsem fandil jen jazzu, každý dixieland mě potěšil, stejně jako
Luis Armstrong nebo Karel Krautgartner. Táta kroutil hlavou, protože byl
příznivcem dechovky a říkával: „Takové divoké voloviny, že to můžeš poslouchat!“ Kdy nastal ten zlom, že jsem vzal dechovku na milost a stala
se rovnocennou hudbou jako klasika či výše zmíněný jazz? Už si nevzpomenu, ale dnes si s chutí zazpívám s Hartmanickou muzikou a obdivuji
jejich vytrvalost a obětavost.
Když jsem na vývěsce u hornické hospody viděl plakátek, že dne 25.
července 2020 hartmaničtí muzikanti oslaví deset let trvání kapely, věděl jsem, že u toho musím být. A byl jsem! Jen lituji všechny přátele
z Horního, kteří se nezúčastnili. Cestu do Hartmanic jsem zvládl čiperně
a rychle, přestože teploměr ukazoval tropickou třicítku. U poslední hornické chalupy stál Láďa Klika. „Kam jdeš?“ „No přece do Hartmanic na
tu slavnou událost.“ „Tak pojď, já tě tam hodím, přece nebudeš šlapat
v tom vedru pěšky!“ Během pěti minut už jsem seděl u půllitru postřižinského černého piva a bylo nás zatím pomálu. Vždyť ještě nebylo půl třetí,
a začátek bude až v 15.00. Tak jsem se díval, jak se opéká na rožni prasátko (umějí to ti Hartmaničáci, výsledek byl skvostný!), popíjel pivíčko
a sledoval, jak hostů přibývá.
Už před třetí hodinou cvičně zahrála kapela první skladby, jen tak, aby
se neřeklo a v 15.00 spustila muzika naplno. Možná že je čas zmínit se
o desetiletém trvání této kapely. Takový historický počátek sahá do roku
1993, kdy pod názvem Blatská dvojka vyhrávali Luděk a Pavel Nečasovi.
Když se k nim připojil v roce 2006 harmonikář Martin Kubíček, přejmenovali se na Blatskou muziku a od roku 2010 se název ustálil na Hartmanické muzice. Nechtějte, abych vám vyjmenoval všechny muzikanty,
kteří se v kapele vystřídali, byl by to dlouhý seznam jmen a ten, kdo si
odnesl hezký propagační leták, by mi vyčítal zdržování, tak se zmíním jen
o bývalém kapelníkovi Luďkovi Nečasovi, který je dnes obětavým řidičem
(jak nevděčná role, když jsou horka a pivo má tak krásnou čepici!) a jeho
zpěv potěší i dobře naladěné ucho náročného posluchače. V současné době je kapelníkem Martin Kubíček a do kapely patří Pavel Nečas
(heligonka), už jmenovaný Luděk Nečas (zpěv), Olga Kubíčková (zpěv/

Ten umí to a ten zas tohle

se vyzdily šalovací betonové cihly a zhotovila deska. Po jejím vyzrání se
položila izolace a mohlo se konečně začít s výstavbou typového dřevěného domku. Po jeho zhotovení se udělala střecha a věci s tím spojené
a stavba se zazimovala. Na jaře se koupila a smontovala malá kuchyňská linka a doplnilo nějaké potřebné vybavení. Venku přibyl betonový
krb. Jediné co chybí dodělat, je instalace elektrických rozvodů a přípojka
elektriky. Všichni doufají, že k tomu dojde co nejdříve a domek se bude
moct využívat v plném rozsahu. K slavnostnímu otevření došlo v sobotu
18. července. Přestřižení stuhy se ochotně ujala starostka městyse paní
Mgr. Ivana Makovičková, která pronesla pár vřelých vět. Hlavně poděkovala místním, že si sami postavili tento domek. A jsem přesvědčen, že
zaslouženě. Měl jsem možnost při budování také pomáhat a ze všech
zúčastněných čišelo velké nadšení a odhodlání. Záměrně je nebudu
jmenovat, abych náhodou na někoho nezapomněl. Všichni dotčení ví, o
koho se jedná, ať to byli muži či ženy. Obědvalo se na místě samém, aby
nebyly prostoje. Mnohdy se končilo až se setměním, při pobíjení palubek
na střechu dokonce i za hluboké tmy, kterou rozrážela světla reflektorů.
Až budete mít cestu kolem, tak se na domek zajeďte podívat, stojí za
to. Slovy známé Werichovy písně: „Ten umí to a ten zas tohle, a všichni
dohromady udělají moc!“
Z pověření obyvatel a OV Hvozdno sepsal Tomáš Pavlásek.

Každý z vás, kdo projížděl od podzimu minulého roku přes Hvozdno, si
jistě všiml, že se na návsi u májky začíná něco budovat. Při výjezdním
zasedání rady vznesla většina tamních obyvatel požadavek, že by chtěli
zhotovit dřevěný domek, aby se měli kde scházet. Slíbili, že se budou
na výstavbě podílet jak financováním z rozpočtu, který mají na osadu
přidělen, tak hlavně vlastní prací při zhotovení. A tak se i stalo, většina
prací se konala během víkendů. Po vykopání a zabetonování základů

Pan Josef Jindra oslavil
v červnu 70. narozeniny)
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Tradiční střelby ve Bzí

První srpnovou sobotu proběhly v obci Bzí již tradiční
závody „Střelby ze vzduchovky“. Tento den bylo velice
krásné počasí a po delší době to byla opět možnost se
sejít se sousedy, s přáteli a strávit tak společně pěkné
odpoledne. Zahájení akce bylo naplánované na jednu
hodinu odpoledne. V tento čas se postupně scházeli
hosté a soutěžící. Organizátoři byli již na svých stanovištích, aby se plně věnovali soutěžícím. Soutěže se
zúčastnilo celkem 39 závodníků, kteří byli rozděleni
dle věku do čtyř kategorií. Každý z účastníků, který se zaregistroval, obdržel 2 terče a 10 diabol. První
terč a 5 diabol bylo zkušebních. A další terč a diaboly,
jak se říká, byly již naostro. Někteří se již připravovali
doma a poctivě trénovali střelbu ze vzduchovky, aby
podali co nejlepší výkon. Všichni brali své výsledky
sportovně, pro každého účastníka, který nedosáhl na
stupně vítězů, byla připravena cena útěchy. Po posledním soutěžícím nastalo sčítání bodů a následné
vyhlášení vítězů. Pro všechny byly nachystány pěkné
ceny, které všem udělaly velkou radost. Nebyli smut-

ZE SPOLKŮ

ZE SPOLKŮ

S polní kuchyní už jsme vyjeli
V minulém čísle jsem psal, že hasičský život už se začíná opět vracet do normálu, už se mohly konat akce,
které byly přeložené nebo naplánované. V sobotu 13.
června jsme navštívili kolegy z Kardašovy Řečice, kde
došlo ke slavnostnímu otevření nové hasičské zbrojnice, která se našim zástupcům moc líbila. Dva týdny
nato jsme se byli v Chráštaněch podívat na slavnostní
předání zásahového automobilu CAS 20 Scania.
Co se týká námi pořádaných akcí, tak v pátek 26. 6.
ní ani ti, co nevyhráli. Jako cenu útěchy dostali praktický toaletní papír
a všichni se tomu společně zasmáli. Celé odpoledne panovala příjemná
nálada, která byla také navozena výborným občerstvením. Podávala se
výtečná grilovaná klobása nebo vepřový plátek na grilu, pro ty menší byly
připraveny jejich oblíbené hranolky nebo krokety.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
a průběhu této akce.
David Blažek, Bzí

110 let SDH Pelejovice

jsme dětem z mateřské školky uspořádali dětský den.
Konal se v prostorech školní zahrady a byl pojat malinko
jinak, ale důležité je, že se mohl uskutečnit. S naší polní
kuchyní a bufetem jsme zabezpečovali akce v nejbližším
okolí. V sobotu 18. července jsme byli v Pelejovicích,
kde místní sbor slavil 110 let od svého založení. I přes
malou nepřízeň počasí se akce vyvedla. O týden později
jsme v Radonicích tradičně zabezpečovali tamní pouť,

Náš sbor byl založen v roce 1909. Úředně to bylo až o rok později v lednu 1910, proto na letošní rok vyšlo 110. výročí jeho založení. Na začátku roku jsme naplánovali datum oslavy na sobotu 18. července. Přípravy běžely, ale přišel koronavirus a vše bylo
rázem jinak. Ale tak jak se postupně v červnu začala opatření
proti koronavirové nákaze uvolňovat, padlo rozhodnutí - oslava
bude. Rozeslány pozvánky a vše je připraveno, jenom počasí se
netváří, ale to už je v Pelejovicích tradice.
Naší oslavy se zúčastnilo celkem 17 spřátelených sborů. Sbory
z Neplachova, Dynína, Bošilce, Dolního Bukovska, Horního Bukovska, Modré Hůrky, Hartmanic, Sobětic, Chotýčan, Ševětína,
Úsilného, Dobřejovic, Hrdějovic, Drahotěšic, Olešníka, Komárova a Kardašovy Řečice.
K 110. výročí si náš sbor nadělil krásný dárek. Zbrusu nový prapor, který pro nás zhotovila paní Pavlišová z Českých Budějovic.
Slavnostně ho požehnal farář Římskokatolické farnosti Ševětín
P. Josef Stolařík. Po slavnostním nástupu, položení věnce k pomníku padlých, mši svaté a slavnostním požehnání praporu následoval výborný oběd, který pro nás připravili hasiči z Dolního
Bukovska. Další nezbytnou věcí bylo foto všech členů sboru
před hasičskou zbrojnicí.
Poté se dostavil starosta Okresního sdružení hasičů České
Budějovice Mgr. Jiří Žižka a předal ocenění členům a členkám
sboru. Prohlédl si naši novou zbrojnici a nešetřil chválou. Každá
členka sboru obdržela květinu. Oceněni byli zasloužilí členové
za věrnost 50 let sboru. Po celý den vyhrávala Blaťácká pětka a
večer zahrál TATA Band.
Na závěr je potřeba poděkovat za podporu v rámci projektu
Oranžový rok Jaderné elektrárně Temelín Skupiny ČEZ, Městysi
Dolní Bukovsko a všem členům a členkám našeho sboru za přípravu oslavy, která se myslím povedla.
Ing. Jan Němec
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na kterou si našlo cestu rekordní množství návštěvníků.
Sobota 1. srpna se opět nesla v duchu oslav založení

SDH DOLNÍ BUKOVSKO A MĚSTYS DOLNÍ BUKOVSKO

BUKOVSKÁ SETKÁNÍ

sboru. Tentokrát jsme byli v Popovicích, kde znovuzro-

Slavnostní předání
a žehnání hasičskému vozu
Svěcení praporu

zený sbor oslavil 80 let od svého založení. Jen škoda,
že na večerní diskotéku nedorazilo více lidí. V Radonicích a Popovicích jsme akci zpříjemnili hlavně dětem
hasičskou pěnou, kterou obdivovali i dospělí.
Za SDH Dolní Bukovsko velitel sboru Tomáš Pavlásek
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HASIČSKÁ ZBROJNICE
A SPORTOVNÍ AREÁL
DOLNÍ BUKOVSKO

předání
B U K O V S K Slavnostní
Á SE
TKÁNÍ
Slavnostní předání
PROGRAM
a žehnání hasičskému vozu
a žehnání hasičskému vozu
9:00 SOUTĚŽ DĚTÍ V HASIČSKÉM SPORTU
Svěcení praporu
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HASIČSKÁ ZBROJNICE
A SPORTOVNÍ AREÁL
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PROGRAM
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NAVAZUJE

SETKÁNÍ SENIORŮ A ZASLOUŽILÝCH ČLENŮ SDH

HUDEBNÍ DOPROVOD ŘEČICKÁ KAPELA
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Aktualitky od mladých hasičů…
Letošní rok je trochu zvláštní, událo se několik věcí, které přerušily naši
činnost, i když jen zdánlivě.
V lednu jsme ještě stihli Bechyňský sedmiboj, kde jsme získali 1. místo
(tým Traktoři) a halovou soutěž v Brně, odkud jsme dovezli 6. místo.
A když přálo počasí, naše tréninky se pomalu ztrácely v covidových
opatřeních, až zmizely úplně.
Ale ani doma jsme nezaháleli a přes elektronickou komunikaci jsme plnili různé úkoly, ať už fyzické nebo duševní, nebo jsme jen zapojili ruce
a něco vyrobili. Nápomocný
nám byl i projekt Společník
vytvořený SHČMS. Zároveň
jsme se připravovali na plnění
odznaků odborností, preventista, zdravotník a kuchař,
které budeme v průběhu roku
plnit.
A najednou se to rozjelo,
i když pozvolna. Však už se
nám stýskalo! Určitá omezení nás ještě trošku potrápila, hlavně při hraní
her a tréninku jsme museli neustále myslet, co smíme a co ne. Přesto
jsme měli obrovskou radost, a tak první společnou vlaštovkou byl výlet
do ZOO Praha, kde jsme jako hasiči měli zvýhodněné vstupné. Výlet se
podařil, počasí přálo, nejvíce se asi líbilo vystoupení lachtanů. A hned
o pár dnů později jsme jeli vyzkoušet, co naše zlenivělá těla předvedou
na dráze 60 metrů až v Ústí nad Labem. Někdo si zaběhl osobák, jiný
chtěl víc, každopádně přivezli jsme dvě pěkná 5. místa.
Poprvé zde startovala i čerstvě šestiletá Verunka a vedla si vskutku náramně, i když konečný výsledek ji přivodil nějakou tu slzičku.
Bohužel v letošním roce byly
zrušené postupové soutěže
i kvalifikace na olympiádu, proto jsme nemohli ukázat naše
kvality a zúročení nabytých
zkušeností. V příštím roce už
to nebude tak jednoduché,
několik starších žáků odchází
a nové děti se příliš nehlásí.
Přitom toho mohou tolik zažít!
Zároveň být hasičem, který
umí výborně běhat, ale poradí si třeba i s uzly nebo busolou. Naše činnost je pestrá a rozvíjí u dětí sounáležitost, kamarádství, dobrovolnictví a
mnozí z nich rozšíří jednotky dospělých. Prožité společné zážitky, euforii
z výher i proher, to vše jim zůstává natrvalo zakořeněné a mají na co
vzpomínat.
První soutěžní vlaštovkou na našem okrese byl „Lišovský dvojboj“, kde
jsme změřili síly hned ve dvou disciplínách, bohužel tým starších museli
doplnit tři mladší. Přesto se nám povedlo vybojovat 3. místo ve štafetě 4x60 metrů, a nakonec i celkově nás ozdobil bronz. Dokázali jsme
předběhnout mnohem starší a vyspělejší týmy. A to jsme neměli kde
trénovat, neboť naše hřiště bylo silně podmáčené a rozbahněné. Proto
po příjezdu do Lišova jsme si doslova užívali nový areál s tartanovým
oválem i základnou na útok. To se potom jinak trénuje. Však domácí
předvedli excelentní štafetu. Dříve jsme doma měli alespoň povrch, který
byl tvrdší, ale běhat se na něm dalo, i když zapršelo, ale i tak jsme rádi,
že máme prostor pro naše zdokonalování a zlepšování se v hasičských
disciplínách.
O týden později nás už vítala Šumava s tradiční noční soutěží. Tentokrát
nás reprezentovala kategorie mladších. Postavili jsme stany, protože tohle je výlet, jak se patří, pěkně se stanováním, a poté se započali připravovat na soutěžní klání, ale co to, náhle nás přerušila paní s velikým
mikrofonem a pán s kamerou. Na mikrofonu bylo napsáno Nova. A už
nás reportérka hezky zpovídala a vypadalo to, že to vydá na celovečerní dokument. Vysílání bylo hned v neděli a pěkně v hlavních zprávách,
akorát naše povídání bylo o mnoho kratší, ale že jsme z Bukovska bylo
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vidět dobře. Stříkání ve tmě na tužší terče je trochu jiné, a tak na nás zbylo
6. místo. Nějakou tu slzičku, že se to nepovedlo podle vysněných představ,
vyléčilo nejen krásné nebe plné hvězd i s Mléčnou dráhou, ale i tradiční ohňostroj. A pak už hupky do spacáků, však už se blížila kvapem půlnoc.
Ráno nás přivítalo sluníčko, krásné šumavské ráno a čerstvá snídaně s ještě
teplými rohlíky z nedaleké pekárny. Potom balit…ale co to, sluníčko vystřídal
déšť a úplně bez varování! Inu, tak to zkrátka na horách chodí. I když nás
to zpočátku rozladilo, neboť jsme měli naplánovaný výlet do středověkého
mlýna Hoslovice, tam se jde docela pěkný kousek pěšky, nakonec jsme byli
rádi, neboť jsme si památku mohli užít téměř bez turistů a ještě splnit stezku
pana mlynáře. A protože bukovské děti jsou šikovné, tak si všechny vysloužily diplom a odměnu za splnění všech deseti úkolů. Cestou domů jsme se
ještě občerstvili výbornou zmrzlinou a pak už honem za rodiči, kterým se již
stýskalo. Prožili jsme však bezvadný víkend a máme na co vzpomínat.
Teď si spíše užíváme prázdnin, i když tréninky stále probíhají. Ještě nás čeká
hasičský tábor a pak už druhé kolo Stimaxu, podle situace otevřené MČR na
věži, ale hlavně a především 5. září vypukne v Bukovsku dopoledne „Dolnobukovský trojboj“ a odpoledne bude vysvěceno nové zásahové vozidlo
i prapor. A v rámci odpoledního programu nás můžete vidět u stánku, který
bude sloužit k propagaci mladých hasičů. Rádi zodpovíme dotazy, či si děti
mohou zasoutěžit při drobných úkolech. A kdybychom zaujali někoho svojí
bohatou činností, bude si moct
odnést rovnou přihlášku.
A kdo se ještě rozmýšlí, připomínám tréninky PO, PÁ od
17.00 – 19.00 a můžete zavolat na číslo 603 201 879.

Memoriál Martina Macha

Turnaj starších přípravek

V sobotu 25. 7. 2020 se konal IX. ročník tradičního Memoriálu Martina Macha. Na místním hřišti změřily síly tři týmy
- TJ Lokomotiva Veselí n/Luž., TJ Sokol Vlkov a naše domácí mužstvo.
První zápas začal v 12:30 hodin a proti sobě nastoupil domácí výběr TJ Dolní Bukovsko a TJ Lokomotiva Veselí n/
Luž. Domácí tým se již v 11. minutě dostal do vedení 2:0,
ale svůj náskok neudržel a nakonec prohrál 3:5. Veselští
sousedé si do tabulky připsali svou první výhru. V tomto
zápase se blýskl velmi pěkným gólem kapitán domácího
celku Petr Zahradník.
Po krátké pauze nastoupily na trávník týmy z Veselí a Vlkova u Veselí n/Lužnicí. Hrál se velmi pohledný fotbal a nebylo
vůbec poznat, že jsou na hřišti týmy rozdílných soutěžních
kategorií. V závěru byl opět šťastnějším tým z Veselí. V tu
chvíli bylo rozhodnuto nejen o vítězi celého turnaje, ale také
králi střelců. Matěj Ježek posunul svůj tým na první místo
v turnaji a sebe nominoval na nejlepšího střelce.
V posledním třetím zápase se proti sobě postavila družstva
TJ Dolní Bukovsko a TJ Sokol Vlkov. Tento zápas nedopadl pro domácí tým příznivě. Naši muži prohráli 0:3.
Po skončení celého turnaje byli všechny týmy a jednotlivci
řádně oceněni.
Poděkování patří nejen zúčastněným týmům, zvláště pak
TJ Sokol Vlkov, ale hlavně panu rozhodčímu J. Bromovi,
který je naším spřízněným rozhodčím.

V sobotu 27. června se v Dolním Bukovsku uskutečnil
turnaj starších přípravek. Turnaje se zúčastnily čtyři týmy,
a to domácí TJ Dolní Bukovsko, SK Ševětín, TJ Dříteň
a Jihočeská fotbalová akademie (JFA). Vítězem turnaje se
stal tým JFA. Nejlepším střelce byl Marek Smékal z TJ Dříteň a nejlepším brankářem byl vyhlášen Samuel Matoušek
z JFA. Kluci z Dolního Bukovska hráli kvalitní fotbal, bohužel to ale na soupeře nestačilo. Nejlepšími hráči TJ Dolního
Bukovska byli Hynek a Marek Kokešovi.
V Dolním Bukovsku se konal turnaj mládeže po dlouhé
době. Jsme proto rádi, že opět máme dostatečný počet
mládežnických hráčů, kteří reprezentují Dolní Bukovsko
a tyto události můžeme pořádat. Doufáme, že na tuto tradici navážeme a turnaje se zde budou konat častěji.
Jirka Matoušek

S přáním pěkného zbytku léta
a prázdninového času Hana
Nejedlá, hlavní vedoucí MH.

SDH DOLNÍ BUKOVSKO
pořádá

Statistiky turnaje

NÁBOR

Celkové pořadí:

MLADÝCH HASIČŮ A HASIČEK
- hledáš nové kamarády, zážitky a zábavu
- chceš se dozvědět více o práci hasičů
- máš rád (a) sport a soutěžení
- chceš rozvíjet fyzickou kondici a je ti blízká atletika
- jsi rád (a) součástí týmu
- máš rád(a) výzvy, chceš vystoupat mezi nejlepší týmy v republice
TAK NEVÁHEJ A PŘIJĎ MEZI NÁS!
TRÉNINKY PROBÍHAJÍ V
PONDĚLÍ A PÁTEK OD 17.00 HOD.
NA HŘIŠTI, V ZIMĚ V
NÁHRADNÍCH PROSTORECH.
Přijď kdykoliv.
Těšíme se na tebe!

V sobotu 15.8. se konaly v Týně nad Vltavou závody dračích lodí

Individuální ocenění:

- O pohár obcí a městysu Vltavotýnska. Suverénním vítězem byl
tým Dolního Bukovska. Gratulujeme vítězům!

Kategorie:
Mladší žáci: 6 - 11 let
Starší žáci : 11 - 15 let
Dorost (holky, kluci): 13 - 18 let
V případě dalších informací či zájmu nás kontaktujte:
Hana Nejedlá 603201879
e- mail: hanicka.nejedla @seznam.cz
Vladimír Nejedlý 723 852 511
http://www.mhsdhdb.cz/
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Soustředění fotbalové
mládeže 2020

Již po druhé se chlapci z TJ Dolní Bukovsko zúčastnili soustředění v Kardašově Řečici. Soustředění se zúčastnilo 18
hráčů a všichni členové trenérského týmu mládeže. Celé
soustředění bylo zaměřené jak na fotbal, tak i na stmelování kolektivu, zábavu a sportovní všestrannost. Na soustředění jsme odehráli i přátelský zápas proti místnímu týmu,
a to v kategorii starších žáků, které jsme po nevydařeném
prvním poločase zremizovali 2:2. Branky vstřelili Kubík Pavel a Varecha Martin.
Dalším okořeněním soustředění byla čtvrteční noční hra,
kdy se kluci museli za tmy dostat z neznámého místa pomocí slepé mapy zpět na ubytovnu na hřišti (v doprovodu
trenérů).
Soustředění se opět hodně vydařilo a v Kardašově Řečici
se nám opravdu líbí. Sportovní areál vyhovuje našim požadavkům, stejně tak ubytování a pohostinství. V místní
restauraci, která je také přímo na hřišti, pracují skvělí lidé,
kteří se starají o všechny naše potřeby a vždy nám vyjdou
vstříc. I proto jsme si již zamluvili termín na příští rok, na
který se už teď těšíme.
				
Za trenérský tým JM

Pohádková
cesta

Rozhovor s Prokopem Přibylem
ze soustředění mládeže

sobota 19. září 2020 od 14:00
Sportovní areál D. Bukovsko

Jak se ti líbilo na soustředění?
Soustředění se mi líbilo, ale posunul bych čas budíčku aspoň o 15
minut později.
Jak ti chutnalo jídlo na soustředění?
Jídlo bylo výborné a nejvíce mi chutnala česnečka a guláš.
Jak bys ohodnotil tréninkový režim?
Tréninkový režim už byl ke konci týdne náročný a vyčerpávající, ale
tréninky nás bavily a hodně jsem se naučil.
Jak se ti líbil přístup trenérů?
Přístup trenérů byl dobrý a byli ochotni vše vysvětlit do dokonalosti,
dokud to všichni nepochopili.
Ve středu se odehrálo utkání proti místnímu týmu, jak bys toto
utkání ohodnotil?
V první polovině zápasu jsme dostali gól a do šatny jsme šli s rozdílem 0:1, ale druhý poločas jsme začali tlačit soupeře a podařilo
se nám vstřelit 2 góly, ale hned po pár minutách soupeř vyrovnal a
zápas skončil 2:2.

Pojď hrát
fotbal za
Bukovsko!

PÁTEK 2. 10 . 2020 od 19:30
KD DOLNÍ BUKOVSKO
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Jaké bylo ubytování?
Bydleli jsme hned u hřiště, takže jsme nemuseli chodit daleko.
V pokoji měl každý svoji skříňku, takže byl na pokoji prostor. Na
každém pokoji byla koupelna a malá předsíň, kde jsme si odložili
boty a také společný balkón pro všechny pokoje.
Jak bys ohodnotil sportovní areál?
Mohli jsme být na dvou hřištích. Bylo tam tréninkové a hlavní hřiště.
My jsme používali převážně tréninkové, pouze zápas jsme odehráli
na hlavním.

V případě zájmu se přijďte
podívat na trénink.
Tréninky:
středa - pátek 17:00

Jak se ti líbil program a uskupení tréninku?
Rozložení tréninků bylo dobré. Měli jsme dost času na zábavu
a odpočinek. Večerní program nás bavil.

Ročníky:
2010 a mladší

A jak se ti líbil včerejší pochod v noci podle mapy?
Bylo to super a přiučil jsem se, jak pracovat s obrázkovou mapou.
Ale bylo to trochu moc dlouhé a po celém dni už jsem byl unavený.

Kontakt na trenéra:

A na závěr poslední otázka, co si odnášíš z tohoto fotbalového
soustředění?
Fyzickou přípravu a hodně zkušeností v technice s míčem a fotbalových dovedností.

Jiří Matoušek
T: +420 723 258 513
E: jirka.maty@seznam.cz

Díky za rozhovor!
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1920

• Občané z Horního Bukovska, Dolního Bukovska, Pelejovic, Popovic
i Sedlíkovic začali sbírky na nové zvony do kostelů v Horním i Dolním
Bukovsku. Sbírali po korunách, protože po válce panovala velká bída.
Sbírali také potřebné kovy k ulití zvonů – cín, olovo, mosaz, neboť zvonaři po válce neměli ani potřebné kovy k ulití zvonů.

1930

• Dne 20. září provedeno sčítání stromů v obci pro statistický úřad.
Uschlo v tomto roce 2156 stromů, zdravých zůstalo 2232 stromů, nově
vysázeno 436 stromů. K 20. září v obci 2668 stromů, z toho:

Kombajn na cukrovku zkoušeli v Popovicích na poli u Nového Dvora.
Stroj si sám řepu z řádku vytrhává, čistí a okrajuje listy, hromadí řepy
v zásobníku do váhy 1 q a potom vypouští na hromádku. Pro blátivý
terén není možné stroj využít.
Brigády žáků bukovské školy pomáhaly v týdnu od 11. 10. do 16. 10.
při sklizni bramborů na poli JZD Dolního Bukovska, ale také u Popovic
a Státnímu statku na Horním Bukovsku. Úroda byla velmi špatná.
Výstavu ovoce od pěstitelů z Bukovska i okolí uspořádal Výbor žen
v D. Bukovsku 20. října. Vystavovaly se jablka, hrušky, peckoviny
(pokud ještě byly), vína a též zpracování = zavařeniny. Druhy určoval
odborný učitel V. David a předseda krajského odboru zahrádkářů
z Č. Budějovic, který též proslovil přednášku o ovocném stromoví.

Z MATRIKY

ÚMRTÍ

Vladimír Spinka, D. Bukovsko - 84 let
Jiřina Votřelová, D. Bukovsko - 66 let
Josef Holšán, D. Bukovsko - 84 let

Velice úspěšný počin, četně navštívený.

1970

• V osadách Hvozdno – Popovice bylo provedeno vyasfaltování místních komunikací nákladem 250 000 Kčs. V týchž osadách
byla provedena výměna světel za výbojková nákladem 30 000 Kčs.
V osadě Sedlíkovice opravena kaplička za 5 000 Kčs.

v měsících září
a říjnu oslaví

Místní národní výbor převzal z Týna nad Vltavou autoopravnu se
2 zaměstnanci.
Pozn. red.: Tomuto významnému úbytku stromů předcházela mrazivá
zima 1929 a v kronice k ní je dochovaný tento zápis:
Letošního roku nastaly třeskuté mrazy, jichž není pamětníka. Dle údajů
meteorologické stanice před 153 roky byly mrazy takové, ale nedosahovaly – 37 °C. Mrazy působí značné škody. Zvěř hyne v polích, zajíci
a koroptve ku stavením se táhnou, zmrzají a dravci mají dosti kořisti,
neboť koroptvičky leží pomrzlé venku ve velkém množství. Školy jsou
uzavřeny, dítky velice trpěly docházkou v mrazu. Třídy nebylo možno
vytopiti. Uhlí není, dříví lidem dochází. Borky jsou velice drahé. Přípojky
vodovodní ve hloubce zamrzly. Autobusové spojení Týn – D. Bukovsko
– Veselí přerušeno. Pošta je dopravována saněmi jednou denně.

1950

• K 1. 10. proběhlo sčítání hospodářských zvířat v obci Horní Bukovsko.
Bylo napočítáno 22 kusů koní, 137 krav, 18 kusů telat, 86 býků, 358
prasat, z toho 2 plemenní kanci, 884 slepic, 18 hus a 5 kachen.

1980

Průměrná mzda družstevníka JZD činila 2415 Kčs, oproti loňsku
došlo ke zvýšení mezd o 3 %.
Myslivecké sdružení odpracovalo 2 000 brigádnických hodin,
nejvíce při výsadbě stromů a umělém odchovu bažantů. Každým
rokem vypouští do volné přírody 500 kusů bažantů. V posledních
letech značně ubývá drobné zvěře. Zákaz odstřelu zajíců přišel
v nejvyšší čas. Kroužek přátel přírody a myslivosti vysázel 7 000
kusů stromků.

Bukovsko).
V tomto roce byly úplně zrušeny poplatky z hospodářského zvířectva,
ze psů a byla zavedena bezplatná veterinární služba i pro záhumenkáře. U domácích porážek vepřů byla nařízena změna a sice držitel zem.
půdy od 0,5 ha a bezzemek může v jednom kalendářním roce zabít
Hledačky loveckých psů byly uspořádány v sobotu 1. října v revíru Lidové myslivecké společnosti u D. Bukovska. Za deštivého a mlhavého
počasí byl chovateli a cvičiteli předváděn výcvik loveckých psů a jejich
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Pan Stanislav Lukšík
v červnu oslavil
80. narozeniny

Paní Libuše Peterková
oslavila v červenci
75. narozeniny

Jiří Lomský, Bzí
Jan Božovský, D. Bukovsko
Hana Jindrová, Radonice

70
Jana Ardamicová, D. Bukovsko
Marie Suková, H. Bukovsko

75
Marie Machová, Pelejovice
Anna Radová, D. Bukovsko

91

pouze 1 prase. Poplatek 27,- Kčs se platí na MNV.

ho zvířectva v D. Bukovsku.
Skotu 218 kusů – z toho krav 157, prasat 290 kusů, ovcí 5 kusů. JZD
v D. Bukovsku k tomuto datu vykazuje skotu 377 kusů – z toho 166
krav, prasat 396 kusů.

65

NAROZENÉ DĚTI

• Počasí od léta až do konce roku bylo velmi deštivé a žádná zima
nebyla. Žně se kvůli blátivému počasí protáhly až do konce října (H.

K 1. říjnu byl proveden členy zemědělské komise soupis hospodářské-

Marie Jirků, Sedlíkovice
Jan Viktorin, D. Bukovsko

19. září shořel stoh u Pelejovic. Požárníci zakročili včas, stoh
však již nezachránili. Neopatrností dětí a nedbalostí rodičů byla
způsobena značná škoda.

1960

oceňování a hodnocení zkušenými odborníky – myslivci a kynology.

60

• Velké chladno po celé vegetační období způsobilo selhání kukuřice na siláž. Také zrání ovoce se proto opozdilo o téměř 20
dnů. 21. října ráno byl mráz -5°C a ovoce na stromech poněkud
namrzlo.

Nemáš na učebnici nebo pracovní sešit
ten správný obal?
V knihovně si vyrobíme obal přesně na míru
z kvalitní folie pro knihy.
Cena za 1 obal 5 Kč
Můžeš přijít i bez průkazky do knihovny.

EMMA HANZLÍKOVÁ, DOLNÍ BUKOVSKO
AMÁLIE ZAHRADNÍKOVÁ, DOLNÍ BUKOVSKO
KARLA FILÍPKOVÁ, SEDLÍKOVICE
PETR SEDMÍK, DOLNÍ BUKOVSKO
NAROZENÝM DĚTEM PŘEJEME ŠŤASTNÝ ŽIVOT.
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Verona Juhanyaková, Bzí

93
Božena Vyhlídková, H. Bukovsko

94
Miloslava Filípková, Pelejovice

KAM VYRAZIT

Den otevřených dveří
v pivovaru Bukovar
V sobotu 13. 6. 2020 jsme v našem minipivovaru po

delší pauze přijali větší počet hostů. Návštěvníci chodili
již od časného rána, a tak bylo na náměstí po celý den
pěkně živo. Příjemným překvapením byla nečekaná, ale
o to milejší účast přátel ze skupiny Dělobuch z Horního
Bukovska, která se postarala o hudební produkci po celé
dopoledne. Pivo teklo doslova proudem, a tak k chuti
přišli i grilované masové speciality a nově i párek v rohlíku, oblíbený Pikador. Kdo měl zájem, mohl se účastnit
komentované prohlídky pivovaru s ukázkou pivovarské
technologie, nebo jen tak posedět s přáteli. Odpoledne
nám působivými zvuky na domorodý australský nástroj
digeridoo zpříjemnila úžasná Mirka Kabourková. K ní se
pak přidali i Míra Pour s harmonikou s kamarádem Markem Veselým a jeho tubou.
Jihočeský rodinný minipivovar Bukovar se nachází
v Dolním Bukovsku v oblasti Pšeničných blat, na severním okraji Třeboňské pánve. Po blatské cyklostezce č. 1132 se dostanete přímo před pivovar na křížení
s další cyklostezku č. 12 vedoucí přes Hlubokou nad Vltavou až do Dolního Dvořiště. V minipivovaru Bukovar
pokračujeme v tradici vaření piva v jižních Čechách. Již
od roku 2013 zde vaříme poctivá, česká, spodně kvašená piva a také piva svrchně kvašená známá především v cizině. Pro výrobu piva Bukovar jsou používány
nejen kvalitní české slady, chmely a byliny, ale především
kojenecká voda, čerpaná přímo z podzemního jezera, která zajišťuje pivu Bukovar jeho výjimečnou chuť.                                                                                                                                           
                                                     
Pivovar v loňském roce rozšířil své prostory o hospůdku Bukobar vhodnou na setkávání přátel, oslavy, srazy,
hudební produkce, kvízy apod.   Na čepu přímo z tanku
jsou zde všechna piva místního pivovaru. Otevírací doba
od 12,00 hod. je v letních měsících přizpůsobena zejména cykloturistům. Návštěvníky potěší nejen originální
a chutné pivo, míchané nápoje, grilovaná vepřová žebra,
pizza, Pikador, utopence… ale i milá a přátelská obsluha,
velké parkoviště a příjemná zahrádka, která pojme i větší
počet návštěvníků.
Ivan Bartoš a Pavel Kohout ml.
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Akce: srpen - září - říjen 2020
29.8
16,00 Pevnost Bukovar - týmová dovednostní
		
soutěž pro děti.
29.8
19,00 Posezení s harmonikou Luboše Francla
4.9.
19,30 Bukovský kvíz - vědomostní soutěž pro
		
všechny generace.
12.9. 19,00 Letní kino před pivovarem - Postřižiny
13.9. od 9,00 BUKOVSKÁ POUŤ. Odpoledne
		
posezení s hudbou.
18.9. 19,30 Bukovský kvíz
19.9. 9,00
Tenisový turnaj mužů Bukovar open
		
3. ročník
25.9. 19,30 Dámský večer s Bárou. Kulinářská
		
soutěž o nejchutnější pokrm na téma
		
„Návštěva“.
2.10. 19,30 Bukovský kvíz
10.10. 20,00 Akustický koncert skupiny Marathon
16.10. 19,30 Bukovský kvíz
17.10. 15,00 Prodej výpěstků ze zahrádky (ovoce,
		
zelenina, ořechy, med aj.)
Prodej si, co přineseš a nakup. Bez
		
poplatku.
17.10. 19,00 Degustace vín Portugalsko – Gruzie (na
		
objednání)
30.10. 19,30 Bukovský kvíz
31.10. 14,00 Burza hraček, oblečení, sportovních
		
potřeb, nářadí, knih aj.
Prodej si, co přineseš a nakup. Bez
		
poplatku.
31.10. 17,00 Šperkování a háčkování s Evou.

ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

Výstava ovoce a zemědělské
techniky a dny otevřených dveří

HELUZ uspořádal jazykový
tábor pro děti zaměstnanců

V říjnu (9. 10. – 13. 10. 2020) se koná ve SOŠ veterinární,
mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92 v Českých Budějovicích regionální výstava ovoce a dny otevřených dveří
určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy
od 9:00 do 17:00 nahlédnout také do učeben, laboratoří
a dílen všech oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství,
Rostlinolékařství, Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy, středisko praxe se svými obyvateli –
domácími zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si skleníky
a výukový sad, vidět studenty školy při různých činnostech
a aktivitách. Letos nově je připojena výstava zemědělské
mechanizace. Zemědělské podniky, firmy a instituce našeho regionu budou u nás ve škole vystavovat své stroje,
velkou a malou mechanizaci.
Mgr. Olga Cahová

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. pamatuje na vzdělání a rozvoj nejen svých zaměstnanců, ale
i jejich dětí. O prázdninách proto už podruhé uspořádala v Dolním Bukovsku příměstský jazykový tábor,
na kterém se 24 dětí učilo anglicky s rodilým mluvčím,
ale i sportovalo. Ve spolupráci s českobudějovickou
jazykovou školou Lingo, která vyslala tři lektory včetně
rodilého mluvčího, byl pro děti přichystaný velmi zajímavý program s názvem „SUMMER 2020 - MOVIE
WEEK „Become a star“. Výuková část probíhala
v prostorách ZŠ a MŠ v Dolním Bukovsku, která pro
tábor zapůjčila prostory, za což děkujeme paní ředitelce Mgr. Anně Šubrtové. Děti byly rozděleny do tří
skupin dle úrovně angličtiny, ale trávily společně hodně času i venku na místním hřišti, kde hrály různé hry.
Dle reakcí dětí a rodičů se všem tábor velmi líbil, děti
si ho moc užily a spoustu se toho i naučily. Rodinná
firma HELUZ chtěla podpořit děti našich zaměstnanců v jazykovém vzdělávání, aby si příjemnou formou
uvědomily, jak je znalost cizího jazyka v dnešní době
důležitá. A současně tím pomohla zaměstnancům
-rodičům, kteří nemuseli alespoň jeden týden o prázdninách řešit program pro děti.
Tým Heluz

Změna programu vyhrazena.
Aktuální info na: www.bukovar.cz, objednávky
a informace na tel: 724 387 257.

Nabídka pracovního místa

Farma Bošilec – Agrochov Dynín družstvo
Dojič/ka ve dvousměnném provozu

Nabízíme práci v příjemném kolektivu s motivujícím platovým ohodnocením + příspěvek na dopravu.
Požadujeme kladný vztah ke zvířatům.

Obsluha krmného vozu - brigáda

Hledáme brigádníka pro obsluhu krmného vozu, práce v ranních hodinách každý druhý víkend.
Vhodné i pro důchodce. Požadujeme řidičský průkaz T a kladný vztah ke zvířatům.
Kontaktní osoba Ing. Eva Krejčová – tel. 606 632816
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