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NAROZENÉ DĚTI
KATEŘINA MARTINKOVÁ, DOLNÍ BUKOVSKO
MELLISA RŮŽIČKOVÁ, BZÍ
ANNA RYBÁROVÁ, HVOZDNO

NAROZENÝM DĚTEM PŘEJEME ŠŤASTNÝ ŽIVOT.

v měsících listopadu
a prosinci oslaví
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Dne 12. září byli oddáni
Monika Janovská a Rudolf Rossmann.

Ivana Krlínová, D. Bukovsko
Antonín Cebák, D. Bukovsko
Jitka Ranglová, D. Bukovsko
Jiří Brčák, D. Bukovsko

65

Dne 10. října byli ve Hvozdně oddáni
Dagmar Malechová a Filip Dvořák.

ÚMRTÍ

Božena Dupalová, D. Bukovsko - 88 let
Jiří Pech, D. Bukovsko - 77 let
Marie Šnorková, Popovice - 80 let

Marie Líkařová, D. Bukovsko
Josef Drsek, D. Bukovsko
František Hubený, H. Bukovsko
Josef Polák, Hvozdno
Jaroslava Vomáčková, D. Bukovsko
Miroslav Cöger, D. Bukovsko
Jan Šťovíček, Pelejovice
Vlasta Steinbauerová, D. Bukovsko

70
Zdeněk Hejduk, Hvozdno

DŮLEŽITÉ INFORMACE
PORUCHY ELEKTŘINY - E.ON

Palivové dřevo
až do domu

tel. 800 22 55 77

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
Podatelna

tel. 602 767 139

tel. 606 690 392

Úřední hodiny v době nouzového stavu:
Pondělí: 8:00 - 13:00
Středa: 12:00 - 17:00

Upřednostněte písemný a telefonický kontakt před
fyzickou návštěvou úřadu.

SBĚRNÝ DVŮR
1. 4. - 31. 10.

Středa 13:00 - 19:00,

1. 11. - 31. 3.

Středa 13:00 - 17:00

Sobota 9:00 - 11:00
Sobota 9:00 - 11:00
Odpovědná osoba: Petr Malecha

tel. 601 349 768

OBECNÍ KNIHOVNA

(1. PATRO KULTURNÍHO DOMU)

Pondělí: 12 - 18 hod.
Úterý:

13 - 16 hod.

Středa:

12 - 15 hod.

Čtvrtek:

13 - 16 hod.

Odpovědná osoba: Markéta Farková

tel. 607 089 006

Slovo starostky

Z ÚŘADU MĚSTYSE

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
podzim už je v plném proudu a vy držíte
v rukou páté číslo nového Bukovského
zpravodaje.
Ocitáme se ve stejném období jako letos na jaře, nevíme, jak dlouho nouzový
stav skutečně potrvá. Je to doba náročná pro všechny, dětem bude škola chybět i přes veškerou snahu učitelů i rodičů. Nejen naši senioři mohou pociťovat
nervozitu z toho, co se děje kolem nás.
Prvně se nám nepodařilo v avizovaném
termínu přivítat naše občánky. A moc si
přeji, aby toto byly jediné mrzutosti spojené s nouzovým stavem jak v Bukovsku, tak ostatních našich osadách.
V září jsme si stihli ještě užít Bukovskou
pouť. V pátek byla zábava na hřišti, kde
kapela jako překvapení pro návštěvníky
přivezla i ohňostroj. Ten, přestože skončil do 22. hodiny, stihl vyděsit několik
obyvatel. Je pravdou, že avizován nebyl, stejně jako zvuková intenzita koncertu, za což se obyvatelům Dolního
Bukovska omlouvám. Příští rok bude taneční zábava opět v pátek, ale nebude
tak hlasitá a doprovázená ohňostrojem.
Neděle pak proběhla poklidně a vystoupení kapel za kostelem se těšilo velké
návštěvnosti.
Obecní hostinec v místním KD není už
nějakou dobu v provozu. Řešíme, co
bude dál. Vypsali jsme záměr k proná-

jmu, ozvali se někteří zájemci. V záměru
k pronájmu jsme avizovali, že hostinec
bude v provozu od 1. 12. 2020. Po
minulém zastupitelstvu jsme dospěli
k většinové shodě, že využijeme tohoto
období, kdy není jisté, v jakém rozsahu
bude možné konat plesovou sezonu,
a zrekonstruujeme prostor hospody
komplexně tak, aby Obecní hostinec
mohl mít širší využití a větší potenciál.
V návaznosti na to necháme zpracovat
studii na tzv. revitalizaci náměstí v části od budovy Jednoty ke kulturnímu
domu.
Přestože se letošní rok přehoupl výrazně za svoji polovinu, věřím, že se nám
podaří zrealizovat ještě několik stavebních akcí, jako např. chodníky a autobusové zastávky v ulici U Cihelny a dále
střecha na KD v Sedlíkovicích. Spolu
s chodníkem budou vybudovány slíbené retardéry Na Padělkách.

V září vypověděla nájemní smlouvu na
ordinaci dětská lékařka MUDr. Paulina
Kristenová. Svou výpověď odůvodnila mj.
tím, že je organizačně i finančně náročné
udržet a zajistit provoz ve dvou ordinacích. Dále ordinuje v Týně nad Vltavou,
k nám do Bukovska však již dojíždět nemůže. Oslovila jsem další dětské lékaře
s prosbou o zajištění ordinace v Dolním
Bukovsku, bohužel z obdobných důvodů
se mi nepodařilo nikoho sehnat. Avšak
MUDr. Věra Veřtátová, dětská lékařka
s ordinací v Ševětíně, tel. 387 997 209,
je ochotná dětské pacienty v akutním případě ošetřit a rovněž má kapacitu nové
dětské pacienty zaregistrovat.
Dokud nebudeme mít plnohodnotnou
ordinaci pro dětského lékaře v Lékařském domě, který bude stát na náměstí,
pravděpodobně se nám nepodaří v Bukovsku dětského lékaře zajistit.
O stavební povolení na Lékařský dům je
požádáno a snad bude do konce roku
vydáno. Prostory, ve kterých dětská lékařka ordinovala, využije praktický lékař.
V této době je těžké předvídat, co přinese adventní čas, snad se nám podaří se
setkat při příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku a tradičního stonožkového jarmarku nebo na čertech, což je
tradičně povedená akce.
Přeji Vám, aby nám podzim letos přinesl
jen to dobré.
Pevné zdraví všem přeje vaše starostka.

TJ Dolní Bukovsko má nové webové stránky na adrese https://tjdolnibukovsko.cz/
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35. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konaná dne 10. 8. 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 10. 8. 2020 je 19 355 301 Kč.
• Starostka informovala o vrácení
znaleckého posudku na stanovení
výše škody k dopracování. Budou
provedeny cca 3 nebo 4 kontrolní
vrty v jiných místech po trase místní komunikace v lokalitě Padělek.
Účelem je zjištění, zda bylo dodáno
množství materiálu v souladu s projektovou dokumentací. Starostka poptává zhotovitele kontrolních vrtů.
• Starostka informovala o stavu rekonstrukce v budově úřadu. Nyní
chybí dodělat elektřinu, elektrikáři
zjistili, že současný stav neodpovídá zadání, které elektrikáři původně
měli. Byly odhaleny nedostatky většího rozsahu. Nejprve byly tedy práce
zadány přímo společnosti ELEKTRO
KAPA s.r.o., následně byly práce pozastaveny a osloveny 3 společnosti
v souladu s naší směrnicí o zadávání
veřejných zakázek. Nabídky podaly
tyto následující subjekty:

• RM schvaluje zhotovitelem akce
„Rekonstrukce elektroinstalace, datových rozvodů, EZS a osvětlení ÚM
DB“, společnost ELEKTRO KAPA
s.r.o., Čejkovice 111, IČ: 05351952
za cenu 222 452 Kč včetně DPH.
Hlasování: 5/0/0.
• Dále pak jsou poptány podlahy,
rovněž v nezbytném rozsahu, tedy

vyrovnání povrchu OSB deskami
a bude poptáno lino. Podlahy budou
zrenovovány pouze v prostoru kanceláří. V účtárně (prostřední kancelář) byla podlaha hned za prážkem
prošlápnutá, tedy byla v podlaze
díra. U starostky byl výškový rozdíl
od dveří k oknu 2 cm a na podatelně byla podlaha rozvrzaná. Nabídky
podaly tyto následující subjekty:

• RM schvaluje zhotovitelem akce
„Rekonstrukce podlahy ÚM DB“,
Martina Irmiše, Ambiente podlahy, Lišov, IČ: 63909669 za cenu 95 697 Kč
bez DPH. Hlasování: 5/0/0.
• V souvislosti s rekonstrukcí bylo
poptáno zhotovení stropů. Strop
bude kazetový, neboť je to levnější
varianta než sádrokarton a zejména
je to praktičtější pro další případné
zásahy do elektřiny. RM schvaluje
zhotovení kazetového stropu v prostoru kanceláří a chodby v budově
úřadu městyse, zhotovitelem bude
spol. PROXMA s.r.o., Horusice 49,
IČ: 28088077 a částka nepřesáhne
50 tis. Kč. Hlasování: 5/0/0.
• RM řešila situaci týkající se hospody v KD Dolní Bukovsko. Pan Petr
Hubený nemá otevřeno v takovém
rozsahu jako bylo dosud. Požádal
o prominutí nájmu. Bylo domluveno,
že mu nájem bude snížen na 1 korunu a nájemní vztah končí k 20. 9.
2020. Poté bude zahájena aspoň dílčí rekonstrukce spočívající ve stržení
dřevěné stěny, která odděluje prostor
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pro šipkaře. Zároveň bude zveřejněn
záměr na provozování hospody v KD
podle dohody. Záměr bude vyhlášen
bez uvedení výše nájmu a součástí předložení koncepce bude návrh
nájemného zájemcem. RM schvaluje
snížení nájemného za objekt obecní
hospody v KD DB na 1 Kč/měsíc Petru Hubenému, a to od 1. 7. do 20. 9.
2020. Hlasování: 5/0/0.
• Záměr k pronájmu hospody bude
zveřejněn se lhůtou k podání nabídek do 20. 9. 2020. RM schvaluje
zveřejnění záměru k pronájmu na
objekt obecní hospody v KD Dolní
Bukovsko od 1. 10. 2020 na dobu
neurčitou. Zájemce zašle oprávnění
k provozování hospody spolu s návrhem koncepce provozování hospody
a otvírací dobou. Hlasování: 5/0/0.
• P. Malecha informoval o výsledku
rekonstrukce kanalizace v budově
ZŠ, dále informoval o potřebě zhotovit jinak osvětlení, neboť šatny budou ve škole nyní jinak, nebudou již
ty drátěné klece, ale skříňky a je tedy
nutné rozvést světla nad skříňky. RM
schvaluje zhotovení nově rozvedeného osvětlení v prostoru bývalých šaten, v přízemí budovy ZŠ DB, zhotovitelem bude spol. ELEKTRO KAPA
s.r.o. a částka nepřesáhne 50 tis. Kč.
Hlasování: 5/0/0.
• Myslivecký spolek Dolní Bukovsko
požádal o zápůjčku KD v Sedlíkovicích na sobotu 15. 8., budou se
v Sedlíkovicích konat zimní kynologické zkoušky. Vzhledem k tomu,
že jde o místní spolek, bude to bezplatné. RM schvaluje zápůjčku KD
v Sedlíkovicích Mysliveckému spolku DB na dne 15. 8. 2020 za účelem konání kynologických zkoušek.
Hlasování: 5/0/0.

• Starostka seznámila radní se třemi
podáními z Popovic. Stížnosti směřují
proti hluku na akci 1. 8. v Popovicích
a dotaz směřuje na komplexní financování Popovic od roku 2014. Na
všechna podání starostka ve lhůtě
odpoví, 2 podání jsou formulována
jako dotaz podle zákona o přístupu
k informacím.

• Protipovodňová opatření v lokalitě
Na Padělkách. RM se odebrala na
místní šetření za horní řadu domů
do lokality Padělek tam, kde v květnu a v červnu byly lokální záplavy.
Z několika možností RM navrhuje
jako nejvhodnější vybudování protipovodňového valu. Situaci komplikuje fakt, že vlastníci domů využí-

vají i obecní pozemek za zahradou
jako svoji zahrádku. AGRO družstvo již neoseje sousední pole širokořádkovou plodinou, ale směsí
kvůli zpevnění drnu. Jedna z možností byla také vydolovat stávající
odvodňovací betonové žlaby, prohloubit stoku, snížit kanál a položit
odvodňovací betonové žlaby zpět.

36. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konaná dne 31. 8. 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 31. 8. 2020 je 17 640 771 Kč.
Starostka informovala o provedení
kontrolních vrtů v lokalitě Na Padělkách, laboratoř dodá výsledky v dohledné době a znalec zreviduje znalecký posudek.
• Starostka otevřela diskusi na téma
hospoda v KD v Dolním Bukovsku.
Navrhuje započít rekonstrukci tak,
aby se prosvětlil interiér. Bylo by
dobré, aby šlo oknem světlo dovnitř. Starostka navrhuje vzít stávající studii, oslovit projektanty a zjistit,
v jakém rozsahu můžeme nyní rekonstruovat. Dveře do sálu budou
prosklené. Sundat dřevěné obložení
stěn, vybílit, položit vysokozátěžovou podlahu. Aspoň ty vnitřní vchodové dveře zaizolovat nebo vyměnit.
Z důvodu zachování hospodárnosti
bychom postupovali dle stávající vypracované studie z MV Atelier.
• P. Malecha požádal o zajištění rekonstrukce spočívající ve výměně
oken a dveří v objektu kabin a bývalé ubytovny na hřišti. TJ žádala již 4x
o dotaci na JČK a nikdy nebyla
úspěšná. Okna budou bílá, plastová.
P. Malecha zajistí nabídky. Ne všechna okna musí být otvíratelná, někte-

rá by mohla být fixní nebo zazděná.
Blíží se pouť, poplatky od trhovců
bude v neděli v 10 hodin vybírat
P. Malecha a T. Pavlásek.
• P. Malecha zaurguje E.ON o nabídku k přendání kapliček u hřbitova.
• T. Pavlásek se dotazuje na plán na
zhotovení střechy a fasády v Sedlíkovicích. Letos se realizace pravděpodobně nestihne, ale v příštím roce
snad ano. Bude poptána střecha,
tato akce je urgentnější. P. Malecha
zajistí cenovou nabídku.
• Od 1. 9. bude knihovnice v Horním Bukovsku místo paní Nečasové,
paní Milada Kliková.
• 17. 10. 2020 se bude konat Bukovský výroční trh v areálu před
Bukovarem a v parku za kostelem.
Akce má kulturní a společenský charakter. Pořadatel je městys. J. Klika
požádal za pořadatele o příspěvek
na akci ve výši max. 10 tis. Kč. RM
schvaluje příspěvek ve výši 10 000 Kč
na akci Bukovský výroční trh.
Hlasování: 5/0/0.
• J. Klika zve na akci ku příležitosti
otevírání hornické vyhlídky, která se
bude konat dne 26. 9. ve 14 hod na
vyhlídce v zatáčce (Na Kolbovně).
• Z. Tůma navrhuje realizovat druhou etapu zatrubnění stoky v Popovicích na návsi.
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• Za účelem finalizace cyklostezky bude osloven pan Pavel Filípek,
Sedlíkovice, aby nám oznámil, co si
představuje za alternativu ke směně
za pozemek 327/10 v kú Sedlíkovice o výměře 4 341 m2 (trvalý travní
porost). Cesta bude pouze pro kolo
nebo pěší, aby to nebylo možné
projíždět autem. Bude tam určeno
místo na přejíždění pro zemědělskou techniku.
Rozpočtové změny
• Příjem dotace ve výši 2.180.000 Kč
– jednorázový nenávratný příspěvek pro obce v roce 2020 dle zákona o kompenzačním bonusu. RM
schvaluje Rozpočtové opatření č.
25/2020. Hlasování: 5/0/0.
• Příjem dotace ve výši 217.000 Kč na
pokrytí nákladů souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů - rozpočtové opatření č. 26. RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 26.
Hlasování: 5/0/0.
• RM schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti
spočívající ve vybudování kabelu VN
a dvě TS u zahrádek u koupaliště na
pozemku parc. č. 237/19 v KÚ Dolní
Bukovsko se společností E.ON Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu
1 000 Kč bez DPH. Hlasování: 5/0/0.
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37. schůze Rady městyse Dolní Bukovsko konaná dne 21. 9. 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 21. 9. 2020 je 20 239 400 Kč.
• RM zhodnotila pouť na rok 2021.
Opět bude akce v pátek – taneční
zábava venku a nedělní posezení
s dechovkou. Obešleme některé
i známější kapely s poptávkou na
příští rok. V příštím týdnu, dokud
je pouť v paměti, se sejde pracovní skupina k pouti, jejímž vedoucím bude Petr Malecha, dále pak
T. Pavlásek, J. Klika, P. Kohout ml.,
zástupce kapely Marathon.
• Starostka otevřela diskusi na téma
hospoda v KD v Dolním Bukovsku
a náměstí. Koncepce rekonstrukce hospody v KD by se měla spojit
i s koncepcí úpravy náměstí. Horní
část náměstí, u KD by se zneprůjezdnila a objekt Jednoty by se odstínil vzrostlými stromy. Návrh bude
předestřen zastupitelům.
• Starostka informovala o iniciativě

p. Špalka, který točí film - dokument
pro ČT o blaťáckých tradicích. Žádají prostřednictvím pana Sýkory,
místostarosty Veselí n. Lužnicí o příspěvek na pořízení tohoto videodokumentu, chystají se zmínit některé
občany DB. RM schvaluje příspěvek
ve výši 12 000 Kč na pořízení videodokumentu pro Svazek obcí Veselsko, IČ 71183663. Hlasování: 5/0/0.
• RM schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene – osobní
služebnosti spočívající ve vybudování kabelu VN a dvě TS u zahrádek u koupaliště na pozemku parc.
č. 258/17 v KÚ Dolní Bukovsko se
společností E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem F. A. Gärstnera 2151/6,
ČB, IČ 280 85 400, za jednorázovou úplatu 10 000 Kč bez DPH.
Hlasování: 5/0/0.
• Starostka seznámila radní s návrhem na prodej palivového dřeva občanům. Jedná se o již hotové dřevo
ze skládky, nařezané ve 4 m délkách.
Po dohodě s OLH J. Bártou navrhuje

cenu 350 Kč/prostorový metr + DPH
a to včetně dopravy. Dříví je převážně smrkové či borové. Doprava je
zajišťována, buď vyvážečkou, která
pojme 9 metrů nebo nákladním autem, které pojme 12 metrů, lze koupit tedy toto množství anebo jeho
násobky. Prodej bude probíhat od
1. 10. 2020 do odvolání. RM schvaluje prodej palivového dříví z nahodilé
těžby místním občanům za 350 Kč/
prostorový metr + DPH včetně dopravy s účinností od 1. 10. 2020 do
odvolání. Hlasování: 5/0/0.
• Z. Tůma informuje o dění ve SMO
Bukovská voda, z Městského úřadu
z JH přišel podnět na svolání valné hromady s tím, že chtějí odvolat
svého zástupce Ing. B. Komínka
a navrhují nového starostu za člena
představenstva SMO BV.
• Ve dnech 15.-16. 9. na Úřadě městyse probíhal z JČK dílčí přezkum
hospodaření, nebyla zjištěna žádná
pochybení.

15. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko
konané dne 24. srpna 2020
Přítomni: Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Zdeněk Tůma, Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta (příchod v 18.30 hod.), Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, Mgr. Anna Šubrtová, Jan Kohout, JUDr. Eva Bartošová,
František Mazanec.
Omluveni: Ing. Jan Němec

• Starostka informovala o dokončení oprav kanalizace a šaten v ZŠ
a o probíhajících opravách vnitřních
prostor radnice. Rekonstrukce kanalizace v budově ZŠ a MŠ vyšla na
cca 800 tis. Kč, jednalo se o havarijní stav v důsledku toho, že ve škole
nebyly delší dobu děti, rekonstrukce nešla odkládat. Na radnici byla
provedena celková rekonstrukce

elektroinstalace a kabeláže, výměna podlahových krytin v kancelářích,
obložení stropů a proběhne výměna
dveří. Částečně dojde i k obnově
vnitřního zařízení kanceláří. Zastupitel Pavel Kohout má připomínku,
že nebylo postupováno v souladu
s dříve provedenou architektonickou
studií úprav – zpracovaná studie odhadovala náklady rekonstrukce na
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cca 3,5 mil. Kč. Tímto řešením je
realizace prací odhadnuta na částku cca 550 tis. Kč, dalším aspektem
je rychlé provedení prací, aby nebyl
chod úřadu omezen dlouhodobě.
Dotazy k činnosti RM
Starostka informovala o zůstatcích
na účtech městyse – běžné účty
vykazují k dnešnímu dni zůstatek ve

výši 19 252 678,34 Kč, na účtech
fondů jsou 4 349 970,94 Kč. Dále
starostka uvedla, že plnění daňových příjmů zatím nevykazuje avizovaný propad z důvodu koronavirové
krize, ale ten by se mohl projevit
ještě příští rok. Poté byli zastupitelé
vyzváni k dotazům k činnosti RM dle
zaslaných zápisů.
• Pavel Kohout se ohradil proti formulaci záznamu z jednání ohledně
řešení sjezdu z pozemku občana
D. Bukovska na pozemek městyse.
Zastupitelům bylo celé jednání i jeho
průběh vysvětlen.
• Dále P. Kohout požaduje přesněji
informovat zastupitele o plánovaných akcích, včetně rozpočtů na realizaci těchto akcí. Starostka vysvětlila, že vždy tak činí, ale pravdou je,
že u jedné z akcí v rámci rekonstrukce budovy Úřadu poslala zastupitelům informaci až s realizací, za což
se omluvila.
• P. Brčák má dotaz k upřesnění pachtu pozemku Na Padělkách,
konkrétně jeho dotaz směřoval
k propachtované výměře – starostka
vysvětlila, že obhospodařovatelná
výměra pozemku je menší než celý
pozemek.
• P. Mazanec otevřel diskusi k zajištění protipovodňových opatření
– jedná se zejména o oblast nad
lokalitou Na Padělkách – je potřeba
zajistit, aby při přívalových deštích
nedocházelo ke škodám na majetku občanů a městyse. Odtok vody
při přívalových deštích je nedostačující, zatím byla vyčištěna stočka nad parcelami a bylo by možné
zvýšit val za stavbou p. Kořínka.
V budoucnu bude plocha nad parcelami Na Padělkách zatravněna,
aby nedocházelo k odtoku velké
vody z polí. Zastupitelstvo se shod-

lo, že nejefektivnější protipovodňové
opatření bude vybudování protipovodňového valu.
• Dále starostka informovala o záměru zhotovení chodníků v ul.
U Cihelny na Padělky včetně dvou
autobusových zálivů. Se SÚS bylo
jednáno o možnosti spolu s touto
akcí provést opravu komunikace
v horní části ulice a dále bylo jednáno o spolupráci při rekonstrukci ul.
J. Koláře, kde je plánována kompletní rekonstrukce vodovodu, kanalizace a chodníků a s tím by byla SÚS
provedena rekonstrukce silnice.
• Mgr. Šubrtová má dotaz k akci
„Nástavba ZŠ“ – realizace akce by
mohla být započata v listopadu.
Schválení územního plánu
Pořizovatel ÚP (Městský úřad v Týně
nad Vltavou) předložil zastupitelstvu
návrh na vydání územního plánu. ZM
projednalo návrh územního plánu
Dolního Bukovska a vydává Územní plán Dolního Bukovska v souladu
s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., O územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů.
Hlasování: 14/0/0.
Směna pozemků
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem směny pozemků, která vyplynula
v souvislosti se zřízením průchodu
mezi okály na koupaliště. ZM schvaluje záměr směny pozemků parc.
č. 247/13 v kú Dolní Bukovsko ve
vlastnictví městyse za pozemky parc.
č. 1018/4 a 1018/6 v kú Popovice
a 247/12 v kú Dolní Bukovsko ve
vlastnictví paní Anny Kokešové. Hlasování: 13/0/1 (JUDr. Eva Bartošová).
• Dále paní starostka uvedla, že
dle výkladu současné legislativy

je možné, aby záměry pro směnu
a prodej obecního majetku zveřejnila
bez předchozího schválení zastupitelstvem, což umožňuje pružnější
proces ohledně pohybu nemovitého
majetku. O finálním převodu (koupi,
prodeji, směně) hlasuje zastupitelstvo vždy.
Diskuse k povolení sjezdu z pozemku p. Vávrovského na pozemek městyse
Starostka otevřela diskusi na téma
sjezd z parcely č. 28/1 v kú DB.
Na úvod shrnula aktuální stav, kdy
pan J. Vávrovský (na jednání nepřítomen) požádal o umožnění sjezdu
ze své parcely, která je určena k zástavbě. Rovněž je známo, že sjezd
musel doložit při dělení pozemku,
a to doložil příjezdovou cestou přes
pozemek rodičů. Další příjezdovou
cestu má na kraji svého pozemku,
kde má postaven RD. Pravdou je,
že parcela je lépe obchodovatelná
s vlastním sjezdem. Majitelé vedlejších bytovek v Luční ulici jsou proti,
neboť mají obavu, že těžká stavební technika poničí jejich byty a sítě
vedoucí pod komunikací. Starostka
dala slovo panu Kohoutovi, který je
rozhodně pro povolení sjezdu s poukázáním na to, že ZM v minulosti povolilo sjezd v obdobných případech
a že si nemyslí, že by stavební technika byla způsobilá poničit sousední domy. Dále se obyvatelé domů
vyjádřili ke sjezdu negativně v tom
smyslu, že by městys neměl vyhovět
s přihlédnutím k tomu, že si žadatel
oba sjezdy zatarasil sám. Obyvatelé
domů nechtějí přijít o zelenou plochu
kolem domů, kde by mohlo přicházet v úvahu budovat sjezd jiný. Po
dlouhé diskusi, kde se vyjádřila velká část zastupitelů i veřejnosti, sta-
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rostka diskusi ukončila se závěrem,
že kompromisní řešení bude sjezd
povolit, jakmile bude stavba stát.
Projíždějící osobní auta by nevadila ani obyvatelům okolních domů,
zdůrazňují, že mají obavu pouze
ze stavební techniky a betonmixů.
Tedy sjezd by mohl být zřízen, jakmile bude zřejmé, že bude využíván
pouze osobními automobily. Obyvatelé okolních domů deklarovali svůj
záměr přikoupit k bytům i okolní pozemky. Navíc pan Pavel Kohout informoval, že pan Vávrovský požádal
i jiné orgány (PČR, Stavební úřad),
tedy starostka navrhla počkat na vyjádření těchto orgánů.
Schválení členských příspěvků
pro MAS Vltava
Zastupitelé projednali žádost MAS
Vltava o navýšení členských příspěvků od roku 2020. ZM schvaluje
členské příspěvky pro MAS Vltava
pro rok 2020 ve výši 25 Kč/1 obyvatele a od roku 2021 ve výši 30 Kč/
1 obyvatele. Hlasování: 14/0/0.
Rozpočtová opatření
Starostka seznámila zastupitele
s návrhem rozpočtových opatření č.
21-24.
• ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 21 – navýšení v příjmové
části – přeplatky za energie, příjem
z prodeje pozemků, příjem za věcná
břemena, správní poplatky – celkem
144 tis. Kč. Hlasování: 14/0/0.
• ZM schvaluje rozpočtové opatření
č. 22 – průtoková neinvestiční dotace MŠMT v oblasti prioritní osy Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání pro ZŠ Dolní Bukovsko
ve výši 791 164 Kč.
Hlasování: 14/0/0.

• ZM schvaluje rozpočtové opatření
č. 23 – navýšení ve výdajové části
rozpočtu – oprava Božích muk Bzí,
zálohy energií, služby SD – celkem ve výši 278 tis. Kč. Hlasování:
14/0/0.
• ZM schvaluje rozpočtové opatření
č. 24 – navýšení ve výdajové části
– úpravy vnitřních prostor radnice –
celkem ve výši 550 tis. Kč.
Hlasování: 14/0/0.
• Starostka seznámila zastupitele
s návrhem změny v ustanovení Směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Navrhla
v ustanovení čl. II upravit výši limitu pro výběr dodavatele pro sebe
a ředitelku ZŠ z 50 tis. Kč na 100
tis. Kč a pro RM posunout limit nad
500 tis. Kč. Zastupitelé se přiklání
k navrhovanému navýšení pro starostku a ředitelku ZŠ, ale pro RM
jsou toho názoru limit do 500 tis.
Kč zachovat. ZM schvaluje Dodatek
č. 1 Směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu spočívající
v navýšení limitu pro zadávání VZ pro
starostku a ředitelku zřízené PO ZŠ
a MŠ Dolní Bukovsko v části II., článku 1 a 3 z 50 tis. Kč na 100 tis. Kč.
Směrnice bude zveřejněna v plném
znění. Hlasování: 14/0/0.
• Paní Janečková má dotaz k činnosti finančního výboru, který již téměř celý rok neměl žádné jednání.
Starostka zjistí u předsedy FV.
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
Paní starostka informovala o provedení rekonstrukce komunikace v ulici Na
Padělkách. Cena díla je téměř 4 mil.
Kč. Ještě budou do komunikace vybudovány 2 retardéry, na které je potřeba samostatné stavební povolení.
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• Paní starostka obdržela podnět
k omezení některých aktivit, které
ruší občany. Apeluje tímto na občany, že je lépe být k sobě ohleduplní
a tolerantní, než se zatěžovat mnoha
zákazy a omezeními.
• Rovněž starostka s lítostí konstatovala, že v poslední době velkou část
agendy zabere vyřizování podnětů
a stížností, které pramení ve vzájemné netoleranci a potřebě dělat si
zjevně sousedské naschvály, vyjádřila nad tímto počínáním lítost a vyzvala občany k toleranci a vzájemné
ohleduplnosti, která mnohdy chybí.
• Dále paní starostka informovala, že současný nájemce hospody
v KD podal výpověď z nájmu a bude
zveřejněn záměr pronájmu těchto
prostor. Rovněž po ukončení činnosti provozovatele započne menší
rekonstrukce. Ideální by bylo, kdyby
bylo z výčepu vidět na náměstí, prostor by se tím zútulnil a prosvětlil.
Paní Janečková má dotaz na postup
akce „Lékařský dům“ – ještě chybí hydrogeologický posudek k podání žádosti
o vydání společného povolení stavby.
• Paní Kapinusová požaduje uvolnění garáže v Radonicích pro uskladnění paliva pro OV. Dále má dotaz,
zda je nějakých způsobem prováděna kontrola čerpání finančních
prostředků přidělených jednotlivým
osadním výborům – kontrola je prováděna při proplácení výdajů.
• Pan Jaromír Klika pozval všechny
přítomné na pouťové oslavy v Dolním Bukovsku ve dnech 11.-13. září
v Bukovsku.
• Paní Korbelová kladně zhodnotila prostředí na místním koupališti
a upozornila, že by bylo potřeba
osadit značku zákaz vjezdu, aby do
prostor nevjížděly automobily.

Dravci krouží nad školkou
Na začátku školního roku naší mateřskou školu navštívil na školní zahradě pan ornitolog s ukázkou výcviku
dravců. Děti se seznámily s různými dravci žijícími nejen
u nás, ale i v zahraničí. Dozvěděly se, kolik měsíců až
let se jednotliví dravci cvičí, čím se živí, kolik se dožívají

let a další zajímavé informace. Největším zážitkem pro
děti byl přelet orla skalního nad jejich hlavami a pohlazení
jednotlivých dravců. Dětem se ukázka dravců velice líbila
a těší se na další setkání s nimi.
J. Šalamounová

Den ovoce ve třídě „Berušek“
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Je za námi první měsíc ve školce, kdy
jsme ve třídě „Berušek“ vítali nově nastupující děti. Nové „berušky“ překonaly období adaptace bez větších obtížích
a s radostí se začaly zapojovat do her
i činností. Protože nám začal podzim, objevil se u nás ve třídě kamarád „ježek“. Zazpívali jsme si s ním píseň „Podzimní ježkování“ a na svých bodlinách nám přinesl
spousta obrázků s různými druhy ovoce.
A tak jsme si společně uspořádali ve čtvrtek 1. října „Den ovoce“. Co to obnášelo?
Každé z dětí si přineslo do školky nějaký
druh ovoce. Společně jsme si je prohlédli,
pojmenovali a popovídali si o důležitosti
vitamínů v ovoci. Děti si vyzkoušely tzv.
ochutnávku naslepo, kdy určovaly druh
ovoce dle chuti. Poté si společně vytvořily ovocný salát, na kterém si po obědě
pochutnaly.
Bc. Lenka Bártová

ZE ŠKOLKY
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Ukliďme Bukovsko

Barevný podzim u Kočiček

Po zrušeném jarním termínu úklidové akce kvůli vládním opatřením jsme se připojili k podzimnímu termínu
úklidu, který připadl na 19. září. V některých našich osadách začal úklid již v pátek večer. Dobrovolníci z Pelejovic, Sedlíkovic, Popovic, Radonic a Horního Bukovska
posbírali odpadky po vsích, ve stokách podél cest spojujících osady a Bukovsko. Někde se stihly i menší opravy a údržby obecního majetku (oprava dětského hřiště,
úklid sálu KD, příprava dřeva na obecní akce). Odstranily se dvě objevené menší černé skládky. Oproti loňskému roku jsme nenašli žádnou pneumatiku a celkově
sesbíraného odpadu bylo výrazně méně. Mezi nejčastěji sebraný odpad patřily odhozené krabičky od cigaret
a plechovky od piva. Takže tvrzení, že nepořádek dělají
hlavně děti, není tak úplně pravdivé.
Účast v osadách ve srovnání s městysem byla opravdu
hojná. V městysi se v sobotu dostavili 2 dobrovolníci.
Ano, čtete dobře, pouze dva! Vymlouvat se na to, že
o akci jsme nevěděli, je opravdu jen výmluva. Propagovali jsme ji s předstihem všemi dostupnými komunikačními kanály.
Kromě dvou dobrovolníků, povinně-nepovinně uklidily
kolem Hraďáku rybařící děti, které jsem osobně zaúkolovala. K úklidu větší části městyse nakonec došlo v říjnu
díky žákům z druhého stupně, kteří uklízeli místo zrušených hodin tělocviku.
Celkově se odstranilo z našeho okolí kolem 300 kg pohozených odpadků.
Všem sběračům moc děkujeme!
Markéta Farková

V měsíci září jsme toho u Kočiček zvládli hodně
vytvořit a i něco nového se naučit.
Všichni už teď víme, kde bydlíme, jak se jmenuje obec, a dokonce i naše země ve které žijeme. Poznáme naši státní vlajku a její barvy. Děti
se dozvěděly, že ve státním znaku máme lva
se dvěma ocasy a naším národním stromem je
lípa. Známe naše hlavní město Prahu, kde na
Hradě bydlí pan prezident, a že píseň ,,Kde domov můj“ je naše státní hymna.

Měsíc říjen jsme strávili opravdu podzimně. Kreslili
jsme, modelovali, vyráběli a povídali si o všem, co
k podzimu patří. S příchodem podzimu jsme začali
objevovat, co všechno se v přírodě změnilo a co
všechno nám příroda dává. Sbírali jsem kaštany,
žaludy, oříšky, děti stavěly z přírodnin domečky pro
broučky a uklízely listí na školní zahradě. Za odměnu jsme si upekli dobroty z jablíček.
Učitelky z Kočiček

10

11

ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

Kolbovna na Horním
s vyhlídkou do kraje

Pohádková cesta Bukovskem

I letošní rok se nám podařilo ve spolupráci s městysem
uspořádat Pohádkovou cestu. A tak se v sobotu 19.
září mohly děti těšit na nové pohádkové bytosti, které
jim zpříjemnily odpoledne. Pořadatelé dopoledne vyznačili cestu přes známá místa v městysi a připravili tak pro
účastníky krásnou procházku. První účastníci se dostavili na start, který byl na hřišti a mohlo se vyrazit na trasu.
Tento rok jsme zvolili kombinaci stanovišť, kde musely děti hledat obálku s hádankou a stanoviště, na kterých čekaly pohádkové postavy s připraveným úkolem.
U Mickeyho Mouse a Minnie skládaly děti puzzle, s rybáři na ostrůvku odchytávaly vodní ptactvo, s tygříky
protáhly tělo, u Harryho Pottera hledaly oko třaskavého skorejše potřebné pro přípravu lektvaru, Šmoulíkům
přiřadily jmenovky na domečky a u Boba a Bobka procvičily střelbu na cíl. Po splnění úkolu byly odměněny
malou sladkostí a hádankou, jejíž řešení potřebovaly do
křížovky. Za správně vyplněnou tajenku dostaly děti medaili, křídy, žvýkačky, poukázku na zmrzlinu, občerstvení
a balónek. Pro zkrácení dlouhé chvíle byl k dispozici skákací hrad a také malování na obličej, které zajistila Jana
Boušková, které tímto moc děkujeme. Děti odcházely
s úsměvem na tváři a to pro nás bylo největší odměnou.
Děkujeme všem, kteří byli ochotni udělat si ve svém volnu čas a udělat tak hezké odpoledne pro ostatní. Velmi
si vážíme Vaší pomoci.
Stejně tak si ceníme finanční podpory od Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ, která si naši akci vybrala do
Oranžového roku.
Hana Pourová

mácích vypadalo, jako když si hrajou dva kocouři s myší
a prostě to tam nepadnout. Oplatili jsme tak pouťovou
těsnou porážku a po dobrém gulášku jsme spokojeně šli
domů.
Děkujeme hartmanickým za pozvání a pohoštění. Našim
borcům patří uznání za vzornou reprezentaci Horního
a všem za podporu při organizování podobných příjemných akcí pro veřejnost.

Na Horním Bukovsku jsme si naplánovali akcičku, kdy se
vesele rozloučíme s trošku deštivým létem. Nechali jsme to
na „svatováclavské časy“, přesně na sobotu 26. září 2020.
Ještě v pátek jsme chodili v tričku a v sobotu v zimní bundě
a s deštníkem.
Tato náhlá a nepříjemná změna počasí nás ale neodradila
se sejít a otevřít naší novou vyhlídku na Kolbovně. Z tohoto
místa se naskýtá krásný výhled nejen na Blata a Choustník, ale také na část Jindřichohradecka.
Vyhlídka s posezením a replikou staré pumpy se nachází
přímo v centru obce a umožňuje posezení místním a odpočinek pocestným a kolařům.
Jsme na ni právem hrdí. Nejenže nahradila a zkulturnila
nevzhledné místo v obci, ale byla vybudována svépomocí
pod heslem „Kuberna sobě“ za finančního přispění městyse. Všem ještě jednou děkujeme a přijďte posedět.
Tu plačtivou sobotu jsme ještě stihli opéct připavenou
uzeninu a posedět ve vytopeném sále. Bukovští hasiči
nám přivezli ukázat nové zásahové vozidlo, tak i děti měly
o zábavu postaráno.
Závěrem posezení jsme se začali připravovat a hlavně
vymýšlet taktiku na nedělní fotbalový zápas Hartmanice –
Horní Bukovsko/Kuberna. Po krátkých úvahách bylo jasno. Šéftrenér Ruda Váša rozhodl. Nic nevymýšlet, kopat to
od naší branky a dávat rychlé góly.
Zvolená taktika se vyplatila. Výhra na hřišti soupeře 5:11
potvrdila jasnou převahu našeho mužstva, ale také prodloužila zlatem placenou smlouvu trenéru Rudovi Vášů.
Výhra mohla být ještě vyšší. Někdy to před bránou do-

Kuberna a Židova strouha

Na Horním se stalo tradicí vypravit se se začínajícím
podzimem na Židovu strouhu. Již počtvrté se 14 Kuberňáků vydalo zdolat cca 12 km trasu meandry „Židovky“,
čtrnáctkrát ji přebrodit a ve zdraví vystoupat na náměstí
v Bechyni, kde nás čekala odměna v podobě budvarského
kroužku v penzionu U Pichlů.
Krásné počasí první říjnové soboty, příjemné posezení
a odpočinek v trampském kempu U 12. míle“ (hoši i když
vás neznáme, děkujeme za možnost odpočinku), docela
teplá voda a celková pohodová atmosféra, to jsou dojmy
asi všech, kteří se účastnili výletu.
Divoká příroda, někde vysoká voda a neustálé vzájemné
hecování přispělo k dobré náladě všech a ani nevadilo, že
někdo jde po kotníky vodou a někdo to prostě dal naboso.
Každý si to užíval podle sebe s vědomím, že na konci ho
čeká skvělé jídlo a dobré pivíčko.
Výlet se vydařil i díky dopravnímu servisu bukovských hasičů, kterým za večerní přesun unavených poutníků děkujeme.
A kam příště. No ...asi zase na tu „Židovku“.
Za Osadní výbor Horní Bukovsko – Jaromír Klika

Radonicemi zněl zpěv a harmonika

Po zrušeném podzimním cyklovýletu nás čekala další naše plánovaná akce – posvícenské posezení s harmonikou. Tentokrát
nás sychravé počasí nezaskočilo. Dopadlo to dobře, pouze jsme
posunuli začátek akce na 18. hodinu, abychom ve 22 hodin mohli
spokojeně odcházet domů. Sešlo se nás sice méně, ale díky Lubošovu hraní na harmoniku jsme si společné chvíle se zpěvem
na rtech užili.
Za osadní výbor Marie Kapinusová
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Netradiční Bukovské setkání

HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš, předsedkyně okresní kontrolní a revizní rady Ing. Věra Machová,
obchodní zástupce firmy THT Polička Pavel Trnka a v neposlední řadě paní Anna Pavlišová se svou dcerou z firmy
Strojní vyšívání Anna Pavlišová. Mezi přihlížejícími dále byli
zástupkyně ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, členky a členové
výboru TJ Dolní Bukovsko. Po slavnostním pochodu od
hasičské zbrojnice na hřiště došlo k zahájení oficiální části. Po projevech vzácných hostů, došlo ke slavnostnímu
předání nového praporu paní Pavlišovou a její dcerou starostovi našeho sboru Stanislavu Klikovovi staršímu. Pak
následoval příjezd Scanie a symbolické předání tohoto
zásahového vozidla veliteli zásahové jednotky Stanislavovi Klikovi mladšímu. Poté pan farář Stolařík prapor vysvětil

V sobotu 29. srpna se konalo setkání delegátů na okresní
konferenci. Hlavním bodem bylo zvolení nového výkonného výboru. Post krajského starosty obhájil Mgr. Jiří Žižka.
Jedním z náměstků byl zaslouženě zvolen Stanislav Klika
starší. V ten samý den jsme s polní kuchyní byli na výročí
ve Všemyslicích.
Letošní Bukovské setkání mělo jiný průběh než v předcházejících letech. Vzhledem k situaci, v jaké jsme byli na
jaře, došlo k úplnému zrušení soutěží jak Českobudějovického dvojboje mladých hasičů, tak velké ceny okresu
dospělých. Dopoledne jsme přesto zachovali soutěž mladých hasičů v Bukovském trojboji, nad kterou převzala
záštitu starostka městyse Mgr. Ivana Makovičková. Mladí

ZE SPOLKŮ
a požehnal novému zásahovému automobilu Scania CAS
20. Celé odpoledne přítomným k tanci a poslechu hrála Řečická kapela. Děkujeme všem zúčastněným za návštěvu, doufáme, že jste si toto slunečné odpoledne užili
stejně jako my.
Druhý víkend v září jsme zabezpečili průběh dolnobukovské poutě. V pátek jsme postavili stany na místním hřišti,
kde se konala pouťová zábava. Ještě v noci mi s úklidem
pivních setů pomohli Malechovi a někteří kluci z řad fotbalistů. V sobotu odpoledne jsme společně s chlapy z Bu-

kovaru přenesli smontované stany ze hřiště až ke kostelu.
To byl nový zážitek jak pro nás, tak hlavně pro projíždějící
auta, která nám místy pod stanem i projížděla. V neděli
jsme u kostela pod stany umístili pivní sety, aby vše bylo
připravené na vystoupení dechové hudby Blaťacké pětky
a taneční skupiny z Vlastiboře. Večer po ukončení akce
jsme vše sbalili a uklidili. Chtěl bych poděkovat všem, kteří pomohli ke zdárnému průběhu Bukovské poutě. Bylo to
náročné, ale stálo to zato.
Za SDH Dolní Bukovsko Tomáš Pavlásek, velitel sboru.

Hasiči bojovali s hmyzem,
vodou i viry

v D. Bukovsku, dále jsme spolupracovali se složkami IZS,
čistili zacpanou kanalizaci a odstraňovali popadané stromy
před Bzí. Opět proběhla dezinfekce v prostorách základní
a mateřské školy, která se dle situace bude opakovat asi
častěji.
Asi mezi největší hlavní událost letošního roku patřilo
slavnostní předání nové cisterny (přeložené z jara) a požehnání nového praporu pro sbor dobrovolných hasičů
v D. Bukovsku, které proběhlo první zářijový víkend v místním sportovním areálu. Slavnostního pokřtění od místního
pana faráře se zúčastnili i pozvaní vzácní hosté. Velké poděkování patří všem dobrovolným hasičům, kteří k nám
dorazili z blízkého i dalekého okolí, aby prezentovali svá
nová zásahová vozidla a slavnostní prapory.
VJ Klika St. ml.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů v D. Bukovsku se
od prvních červnových letních dní až k podzimnímu začátku října zaobírala takzvanou technickou pomocí pro občany Městyse, ale i pro široké okolí. Kupodivu naší pomoci
nebylo zapotřebí v letních měsících pro uhašení žádného
požáru, tak se potvrzuje pravidlo posledních let, že hasiči
jenom nehasí, ale mají velmi široký záběr mimořádných událostí. Jen pár čísel pro statistiku za toto období. Dvakrát se
uskutečnil výjezd na nebezpečný hmyz v Dolním a Horním
Bukovsku a po jedné události v obcích Ševětín, Vlkov a Bzí.
V červnu byla postavena protipovodňová hráze z pytlů písku

hasiči měřili své síly v člunkové štafetě, vázání uzlů a v požárním útoku. Odpolední soutěž dospělých se nekonala.
Místo toho jsme se rozhodli uspořádat s tradičním setkáním zasloužilých hasičů a seniorů z Dolního Bukovska
a přilehlých osad akci, která se měla uskutečnit v dubnu. A to vysvěcení nového hasičského praporu a požehnání novému zásahovému automobilu Scania CAS 20.
Po obědě se začali sjíždět první návštěvníci z řad hasičů
i vzácných hostů, mezi ně bezesporu patří pan farář Josef Stolařík, starosta okresního sdružení hasičů Mgr. Jiří
Žižka, emeritní starosta okresního sdružení hasičů Václav
Žižka, starostka městyse Mgr. Ivana Makovičková, ředitel
14
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Letní tábor mysliveckého
kroužku v bažantnici
Letní tábor se letos opět konal v pěkném prostředí areálu bažantnice v Hluboké nad Vltavou a to ve dnech
5. 8.–11. 8. 2020. Po velké úvaze jestli tábor uspořádat,
protože se situace kolem opatření na COVID-19 měnila
ze dne na den, tak se přeci jenom v měsíci srpnu, kdy
se tábor konal, situace uvolnila a my jsme byli schopni
tábor uspořádat.
Tábora se letos zúčastnily všechny děti našeho kroužku. Po celou dobu konání tábora nám přálo krásné letní
počasí a děti si tábora užily jako správní zálesáci. Každý
den jsme s dětmi podnikali výlety po různých místech
našich jižních Čech.
Výšlap na zámek Hluboká, výlet na kolech na Zbudovská blata, výšlap na Kleť s návštěvou hvězdárny a rozhledny. Pěkná byla exkurze Grafitových dolů v Českém
Krumlově, výlet na Lipenskou přehradu a večerní návštěva ZOO Hluboká s programem pro děti. Nechyběla
ani každodenní večerní čekaná s pozorování naší zvěře.
Předposlední den tábora jsme pro děti připravili střelecké závody a stezku odvahy, která k táboru patří. Velkou
radost nám udělali rodiče, kteří se za dětmi přijeli podí-

vat a přivezli dětem různé dobroty. Dětem se na táboře
moc líbilo a nemuseli u toho mít mobil ani tablet.
Na závěr tohoto příspěvku bychom chtěli za děti i nás
vedoucích kroužku poděkovat všem lidem, kteří nám
pomáhali s přípravou i průběhem našeho tábora. Za
přípravu jídel pro naše strávníky a zajištění dopravy při
výletech. Zároveň patří poděkování členům našeho mysliveckého spolku a také firmě Čez-Energoservis, která
nám přispěla finančním darem na letní tábor mysliveckého kroužku.
Vedoucí kroužku František Kotrč a Pavel Makovička

Rybářské závody
V Dolním Bukovsku se nově konaly rybářské závody
na rybníku Hraďák, který nedávno změnil svého pronajímatele. ŠUKAPI se do obnovy rybaření pustili ve velkém.
Na jaře nasadili opět ryby, poté opět umožnili začít rybařit
ve velkém pro veřejnost a vrcholem byly již zmíněné zá-

Návrat k tradici ohařů

skupinu vedl Ing. Jan Němec a ta odjela na mažickou
cestu. Všechny pejsky čekaly dobře připravené soutěžní disciplíny – společný hon, hledání, vystavování zvěře,
dohledávka zvěře pernaté a srstnaté, dohledávka vlečené zvěře srstnaté a pernaté zvěří, přinášení kachny
z hluboké vody, poslušnost. Po skončení soutěžních
disciplín jsme se opět sešli v Kulturním domě v Sedlíkovicích a zhodnotili celý průběh zkoušek. Rozhodčí museli vyhodnotit a oznámkovat všechny pejsky a ocenit
snahu vůdců při práci svých svěřenců. Jak už to v soutěžích bývá, tak někteří vůdci se svými psy si vedli velice dobře a zkoušky udělali. Ale byli i jednotlivci, kteří
museli ze zkoušek odstoupit. Při závěrečném nástupu
rozhodčí předali všem soutěžícím diplomy za umístění
ve zkouškách a poděkovali mysliveckému spolku za
dobře připravené zkoušky a výborné občerstvení. Poté
se všichni odebrali k příjemnému posezení a povyprávěli
si o zážitcích jak minulých, tak těch přítomných.
Výbor Mysliveckého spolku Dolní Bukovsko

Myslivecký spolek Dolní Bukovsko byl osloven Okresním mysliveckým spolkem České Budějovice o pořádání
a zajištění zázemí pro podzimní zkoušky loveckých psů
– ohařů. Je to jedna ze zkoušek, bez kterých nemůže
být pes lovecky upotřebitelný pro výkon práva myslivosti
v našich honitbách.
Dne 15. 8. 2020 se naši členové a přihlášení účastníci
zkoušek za slunečného počasí sešli v Kulturním domě
Sedlíkovice. Ke zkouškám se dostavilo 9 zájemců
se svými čtyřnohými kamarády. Po ranním občerstvení
a zápisu pejsků u rozhodčích zkoušek mohlo vše začít.
Zkoušky zahájil jednatel OMS Č. Budějovice Ing. Pavel
Pletka a předal slovo řediteli zkoušek Pavlu Makovičkovi, který všechny zúčastněné přivítal a předal slovo
rozhodčím zkoušek, kteří seznámili všechny zúčastněné
s průběhem zkoušek. Soutěžící byli rozděleni do dvou
skupin. První skupinu vedl p. Martin Vávrovský. Tato
skupina odjela do části honitby k Pelejovicím a druhou

vody. Nejprve se konaly závody pro děti. Počet účastníků byl velký, ale nakonec mohl vyhrát jenom jeden. Tím

Myslivecký spolek Dolní Bukovsko

byl Tomáš Kovařík. Čtrnáct dní poté se konaly závody
pro dospělé. Těch se zúčastnilo 13 závodníků, kteří usi-

nabízí zájemcům prodej zvěřiny.
Srnčí zvěř – 1 kg /100,-Kč v kůži.
Zájemci se můžou hlásit na telefonu 723 231 707 Pavel Makovička.

lovali o výhru. Nakonec se vítězem stal Václav Kukačka.
Děkujeme tímto všem zúčastněným a doufáme, že příští
rok se s Vámi opět uvidíme na našem krásném rybníku.
Jirka Matoušek
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1930

Naše přípravka válcuje
i mnohem starší protihráče

• Z nařízení vlády republiky československé bylo provedeno sčítání lidu. V Horním Bukovsku bylo napočteno 221 osob.

1940

Dne 15. 8. 2020 se fotbalisté TJ Dolního Bukovska zúčastnili turnaje
starších přípravek, který pořádal tým SK Slavia České Budějovice. Turnaje se zúčastnilo šest družstev. I když jsme na turnaj oproti ostatním přivezli celkem mladý tým, tak se děti nebály ani starších protihráčů a v každém zápase předvedly výborný výkon. V celém turnaji nechaly všechny
své síly a užily si každý fotbalový zápas. Na konci je čekala skvělá tečka
v podobě celkového vítězství v turnaji. Nejlepším hráčem celého turnaje
byl vyhlášen hráč našeho týmu Daniel Ifedayo Akintomowo.
Milena Zahradníková

• V listopadu 1940 začaly protiletecké hlídky. Na jednu noc byli
stanoveni 4 muži, 2 do půlnoci a dva od půlnoci. Denní hlídky
drželi lidé staří, výminkáři k práci neschopní. Tyto bezpečnostní
hlídky sloužily jako protipožární opatření na budovách i na polích v době žňové. Naši obec nestihla žádná válečná nehoda
(H. Bukovsko).

1960

1980

1970

V
KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU
OD 17:15 HODIN NA ZIMNÍM STADIONU ý

NAUČ SE BRUSLIT
STAŇ SE
HOKEJISTOU!
TJ LOKOMOTIVA Veselí nad Lužnicí

s

do školy bruslení.
Bližší info na telefonu 728 624 560 (Jakub Drs)
nebo na www.lokoveseli.cz/mladez/skola-brusleni/
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Pojď hrát a
fotbal za s
Bukovsko! o
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
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pořádá celoroční nábor dětí ročníku 2013, 2014, 2015, 2016
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Volby
zastupitelstevkrajů
krajůkonané
konané
dne
3. 10.
2020
Volby do
do zastupitelstev
dne
2. 2.
10.10.
– 3.– 10.
2020
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E: jirka.maty@seznam.cz

Kandidátní listina
Platné hlasy
číslo název
celkem v %
s
5
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
2
0,39
o
7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 96
19,16
v
13 Strana zelených
1
0,19
á
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 39
7,78
Výsledky hlasování za územní celek Dolní
Bukovsko
Výsledky
hlasování za
územní
celek
Dolní
Bukovsko
Volby
do zastupitelstev
krajů
konané
dne
2.
10.
–
3.
10.
2020
n
19 Česká pirátská strana
57
11,37
23 VIZE - národní socialisté
0
0,00
í
Výsledky hlasování za územní celek Dolní Bukovsko
Okrsky
Voliči
Vydané Volební
Platné
platných
33 ObčanskáOdevzdané
demokratická strana
68 % 13,57
Okrsky
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v % Str.
obálky
hlasy0 hlasů
38 Dělnic.
sociální spravedl.
0,00
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast
hlasy hlasů
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v %z obálky
43 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0
0,00
a 509
77
7 7
100,00 100,00
1 326
501
98,43509
1509
326 38,39 509
38,39
501 39 98,43
45 Česká str. sociálně demokrat.
7,78
a

l

h
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• Studené nestálé podzimní počasí bylo tu a tam přerušeno zlepšením a oteplením (v půlce a koncem listopadu), jinak ale těžké
celodenní mlhy snížily viditelnost, takže auta jezdila po celý den
osvětlena. Dne 13. prosince se dostavil první noční mrazík -5°C
a další noc nasněžilo. Sníh vydržel ležet až do konce roku, poněvadž teplota se i ve dne pohybovala pod bodem mrazu.

V
• O sloučení JZD Dolní Bukovsko s JZD Popovice, Pelejovi• K 1. prosinci proběhlo v obci sčítání obyvatel. Bylo napočteno
ce a Sedlíkovice jednaly komise a pléna těch obcí v ýtýdnu od
1592 stálých obyvatel.
28. 11. - 3. 12. 1960. Pro sloučení se většinou hlasů
s usnesly
Sedlíkovice a Pelejovice, jednomyslně Dolní Bukovsko a Popovice.
l
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2. 10. – 3.
• Polní hon na zajíce byl v neděli 11. 12. v Pelejovicích za účasti
e
• Sčítání lidu se uskutečnilo k 1. 11. 1980. K trvalému pobytu je
skoro všech členů nově spojené Lidové myslivecké společnosti Výsledky
hlasování za územní celek Dolní Bukovsko
přihlášeno 1566 obyvatel. Ekonomicky aktivních je 789, v samotné
d
sdružující honební obvody: D. Bukovsko, Popovice, Pelejovice
obci je zaměstnáno Voliči
63,1 % obyvatel.
V obci
je 498 Odevzdané
domů, 420 Plat
a Sedlíkovice. Terén byl blátivý, odpoledne těžký. Výřad
Vydané
Volební
k hlášen: Okrsky
z
nich
trvale
obydlených,
bytů
je
548.
Počet
osob
na
1
byt v roce hlas
44 zajíců, 1 bažantí kohout. Poslední leč byla v Pelejovicích při celkem zpr. v %
v seznamu obálky účast v % obálky
y
1961
–
3,7
osob,
v
roce
1970
3,2
osob
a
v
roce
1980
–
2,9 osob.
dobré náladě a družnosti.
775,9% bytů
7
100,00
1 326 koupelnou
509 nebo
38,39
509koutem. 501
je vybavených
sprchovým
Automatickou pračku má 18,4% domácností, televizor 87,2% (bah
revných televizorů je v obci 20). Osobní automobil má každá druhá
• Dne 9. listopadu přineslo Rudé právo pod titulkem „Cholera na
l
domácnost.
ústupu“ zprávu, že na východním Slovensku se vyskytlo
těžké

Fotbal v Dolním Bukovsku

Po předčasně ukončené předchozí sezóně se opět rozběhl fotbalový život
v Dolním Bukovsku. Do sezóny 2020/2021 vstoupily tři mládežnické kategorie: mladší přípravka, starší přípravka a starší žáci.
Nejmladší děti z mladší přípravky si vedou nadmíru dobře. Ze čtyř odehraných
zápasů vyhrály tři. Své soupeře dokáží pokaždé přestřílet a přehrát a díky své
snaze, talentu a obětavosti jsou respektovaným týmem v celém okresu.
Starší přípravka to má naopak. Výsledkově na tom není nejlépe a ani předvedená hra zatím neodpovídá představě, jakou máme. I tak se ale kluci zúčastnili celostátního turnaje Ondrášovka cup, aby změřili síly s těmi nejlepšími
kluby v jejich kategorii.
Starší žáci vstoupili do své sezóny s velkou chutí. Pauza se podepsala na
tom, že natěšeně vlítli do zápasů a jejich chuť je vidět jak na jejich hře, tak
na výsledcích. Momentálně jsou starší žáci na třetím místě tabulky v českobudějovickém okrese a rozhodně to není jejich vrchol. Kluci jsou konečně
fotbalově vyzrálí, mají zkušenosti a po dlouhých třech letech hrají proti stejně
starým dětem. I tak je ale tým doplněn o mladší hráče, na kterých to ovšem
není znát, protože oproti soupeřům jsou zoceleni velkým fotbalem.
Tímto bych chtěl pozvat na fotbal v Dolním Bukovsku další nové talenty. Každou středu a pátek od 16:00 se konají tréninky, tak můžete dorazit a vyzkoušet, zda i vás baví kopat do míče, soutěžit, vyhrávat a hlavně bavit se!
Jirka Matoušek

infekční onemocnění – cholera. Byla k nám zavlečena z asijských
zaostalých států, kde hygiena nebyla nikdy domovem. Ministr zdravotnictví vyzval sice obyvatelstvo, aby i nadále dodržovalo všechna
nařízení zdravotnických orgánů a přísné zásady osobní hygieny, nepovažoval však za nutné dělat na hranicích mimořádná opatření ani
pro vstup ani pro výjezd z republiky.
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