leden / únor 2021

Ilustrační foto

69,-

od

199,-

Ilustrační foto

od

Ložní soupravy a prostěradla

Polštáře a přikrývky

Ilustrační foto

Ručníky a osušky

Dekorační tex l

www. bex.cz

Dětské povlečení a osušky

49,-

od

219,Ilustrační foto

od

Ilustrační foto

Prodejna:
Průmyslová 281
Boršov nad Vltavou
Tel.: 602 262 567
Tel. na e-shop: 607 021 599
Otevírací doba:
Po, St, Pá: 08:00 - 14:00
Út, Čt: 08:00 - 18:00

Matrace

Chcete se dobře vyspat?
Nově vyrábíme matrace na
míru i z přírodních materiálů.

ČESKÁ
VÝROBA

Ilustrační foto

PŘI ZADÁNÍ KÓDU: USMEV2021 ZÍSKÁTE SLEVU 10%
NA NEZLEVNĚNÉ ZBOŽÍ. SLEVA PLATÍ DO 31.01.2021

INZERCE

BUKOVSKÝ

ZPRAVODAJ

´ AJŤÁK 
VÁŠ HODINOVY
PRO BUKOVSKO A OKOLÍ

KAMERY, ALARMY
SERVIS A PRODEJ PC
WWW STRÁNKY
INTERNET A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Ceny inzerce:

Petr Suchý



petr.suchy@a-level.cz 774 166 428
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Bukovský zpravodaj -

Bukovský
místozpravodaj
pro vaši reklamu
místo pro vaši reklamu

Ceny inzerce:

Formát inzerce: pdf, jpg, doc, txt
mail: makovickova@dolnibukovsko.cz

Formát inzerce: pdf, jpg, doc, txt
mail: makovickova@dolnibukovsko.cz

Ceny inzerce:

Bukovský zpravodaj místo pro vaši reklamu
Formát inzerce: pdf, jpg, doc, txt
mail: makovickova@dolnibukovsko.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Z ÚŘADU MĚSTYSE

PORUCHY ELEKTŘINY - E.ON

cích, pouť řádně oslavili na Horním, v Radonicích a vyvedla se i ta

tel. 800 22 55 77

v Dolním Bukovsku. Děkuji všem jednotlivcům, skupinám, spolkům,
zaměstnancům městyse - zkrátka všem, kteří se většinou dobro-

PORUCHY VODOVODU A KANALIZACE
ČEVAK

volně podílejí na jejich organizaci. A samozřejmě také hostům,
účastníkům, návštěvníkům, bez kterých by práce organizátorů

tel. 800 120 112

přišla vniveč.
Na jednom z posledních zasedání rady městyse byly schváleny pří-

PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

spěvky žadatelům, kteří zajišťují různé činnosti, převážně sociálního

http://bit.ly/voBUKOVSKO
nebo Petr Malecha

a zdravotního charakteru. Konkrétně se jedná o Hospic sv. Jana N.

tel. 601 349 768

Neumanna v Prachaticích, Hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni,
Centrum odlehčovacích služeb v ČB, Diakonii Rolnička, Domov sv.

OSTATNÍ PORUCHY

Anežky a dalším. Pokud byste péči těchto institucí potřebovali pro

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

sebe nebo své blízké, bude přihlédnuto i k tomu, že přispíváme na
jejich činnost.

ÚŘAD MĚSTYSE

V letošním roce jsme zrealizovali několik stavebních akcí, které

https://www.dolnibukovsko.cz/
Starostka Mgr. Ivana Makovičková
Podatelna

bych chtěla zmínit:

tel. 602 767 139

tel. 606 690 392

- Rekonstrukce pořadí a dvora obecního domu na Horním Bukovsku

Úřední hodiny v době nouzového stavu:

- Zpevnila se recyklátem cesta z Nového Dvora do Popovic a z Nového dvora ke Bzí

Pondělí: 8:00 - 13:00
Středa: 12:00 - 17:00

- Střecha na KD v Sedlíkovicích

Upřednostněte písemný a telefonický kontakt před

- Rekonstrukce místní komunikace Na Padělkách

Slovo starostky

fyzickou návštěvou úřadu.

Středa 13:00 - 19:00,

Přestože jsme věřili, že podzim a začátek zimy bude v režimu, na

Čtvrtek:

13 - 16 hod.

Odpovědná osoba: Markéta Farková

začne realizace Lékařského domu, může začít i výstavba ČOV na

ve větší míře, než je obvyklé. Odrazilo se to především v množství

Horním Bukovsku a další věci, o kterých Vás budu průběžně infor-

vyvezeného odpadu. Toho domácnosti ve srovnání s předchozím

Pondělí: 12 - 18 hod.
13 - 16 hod.

bude dokončena oprava Obecního hostince v KD, konečně snad

sejí s nouzovým stavem. Je znát, že lidé byli většinou doma, a to

(1. PATRO KULTURNÍHO DOMU)

12 - 15 hod.

V roce 2021 nás čeká nástavba školy, která začne hned v lednu,

který jsme zvyklí, opět jsme čelili mnoha omezením, která souvi-

tel. 601 349 768

OBECNÍ KNIHOVNA

Středa:

- Oprava božích muk u Nového Dvora

2020 celý.

Sobota 9:00 - 11:00

Úterý:

- Nová dlažba v prostoru šaten ZŠ

rém shrnujeme nejen poslední dva měsíce tohoto roku, ale i rok

Středa 13:00 - 17:00

Odpovědná osoba: Petr Malecha

- Rekonstrukce kanalizace v budově ZŠ

listujete posledním letošním číslem Bukovského zpravodaje, ve kte-

Sobota 9:00 - 11:00
1. 11. - 31. 3.

- Rekonstrukce vnitřních prostor Úřadu městyse D. Bukovsko

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

SBĚRNÝ DVŮR
1. 4. - 31. 10.

- Chodníky v ulici U Cihelny

movat.

obdobím letos vyprodukovaly mnohem více. S tím souvisí i to, že

tel. 607 089 006

byl schválen zákon o odpadech s vyšší sazbou za skládkovné, což

Z médií slýcháme, že obzvláště obcím bude v roce 2021 kráceno

se projeví v cenách za svoz odpadů. Stávající sazba byla zvýšena

financování, že nebudeme mít pro investice tolik peněz, kolik jsme

o 300 Kč za tunu. Zamysleme se proto už při nákupu a zkusme

měli v uplynulých letech. Uvidíme. Z letošního roku víme, že nelze

vybírat z těch věcí, které s sebou nenesou tolik odpadové zátěže.

brát některé vládní sliby a predikce vážně. Tuto možnost máme na

Letos jsme nemohli rozsvěcovat vánoční stromeček s tradiční pará-

paměti a budeme jednat podle aktuální situace. Bude-li to nutné,

dou, jak jsme u nás zvyklí. Nekonaly se tradiční stonožkové trhy, ani

neobávám se peníze si na stavební akce půjčit.

čerti nepřijeli ke kostelu.

Adventní atmosféru kromě krásného vánočního stromečku navozu-

Čemu se však letos u nás velmi dařilo, jsou svatby. Letos jsme

je i Betlém, který jsme letos doplnili o vyřezávané postavy Kašpara,

s paní matrikářkou, Olgou Machovou, oddaly šest párů. Tři páry

Melichara a Baltazara.

snoubenců byly oddáni u nás na úřadě v obřadní síni a tři páry mimo

Přeji vám nejen jménem svým, ale s dovolením i jménem

radnici, konkrétně v Sedlíkovicích, v Soběticích a ve Hvozdně.

všech, kteří pro vás pracují na Úřadě Městyse v Dolním Bu-

V příštím roce se snad budou kulturní, společenské nebo sportovní

kovsku do nového roku 2021 jen to nejlepší, hlavně pevné

akce konat a mnozí budete žádat o příspěvek na ně, informuji proto,

zdraví, štěstí a spokojenost. Sváteční dny a závěr roku 2020

že lhůta pro podání žádosti o příspěvek, je i v roce 2021 do konce

BUKOVSKÝ ZPRAVODAJ - periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází jednou za dva měsíce.
Vydává Městys Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, IČ 00244791 . Registrační značka MK ČR E 14327.
Vedoucí redakční rady Mgr. M. Farková, příspěvky e-mail: knihovna@dolnibukovsko.cz
Tisk dot. DesignStudio s.r.o., České Budějovice. Náklad 350 výtisků. Uzávěrka příspěvku do příštího čísla je 8. 2. 2021.
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pak strávený v klidu a odpočinku se svými blízkými.

února, nezapomeňte tedy požádat včas.
I přes nešťastný průběh letošního roku se přece jenom některé

Šťastné a pohodové sváteční dny a šťastné vykročení do roku

akce mohly uskutečnit. Konaly se oslavy založení SDH v Pelejovi-

2021 Vám přeje Vaše starostka.
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Z ÚŘADU MĚSTYSE

Z ÚŘADU MĚSTYSE

38. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konaná dne 5. 10. 2020
Přítomni: I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika
Omluven: Z. Tůma

Projednáno:
• RM provedla kontrolu došlých faktur
a platby provedené přes pokladnu. Stav
finančních prostředků k 21. 9. 2020 je
18 376 320,- Kč.
• Starostka otevřela diskusi na téma
rekonstrukce parket v KD, většinový
názor RM je nyní KD zrekonstruovat
co do výměny oken, zateplení stropu
a rekonstrukce parket. Nabídka byla
vypracována na částku 290 tis Kč. RM
navrhuje toto projednat ještě se členy
ZM, aby se k tomu vyjádřili.
• Nájem Bukobar – kontrolou bylo
zjištěno, že v RM nebyl schválen pacht pro Bukobar s.r.o. IČ 4174285.
Bukobar v letošní sezóně využil větší
plochu obecního prostranství, na druhou stranu městys se snažil podpořit
všechny podnikatelské subjekty v této
sezóně. Tedy RM navrhuje propachtovat plochu za stejnou částku jako
v loňské sezóně. Je bezesporu veřejným zájmem podpořit podnikání na
území městyse, a navíc za situace, kdy
obecní hostinec na nám. Jiráskovo měl
zavřeno. RM schvaluje pacht pro Bukobar ve výši 200 Kč/měsíčně od 1. 6.
do 20. 9. 2020. Hlasování: 4/0/0.
• P. Malecha informoval o cenové nabídce na zpracování okapů v místech,

kde bylo nutné okapy opravit nebo
udělat, neboť tam dříve nebyly. Jedná
se o okapy na budově ZŠ, ÚM, budova
na sběrném dvoře, KD v celkové ceně
82 315 Kč, přičemž na budově KD je
to za částku 25 518 Kč, na ZŠ za částku 6 580 Kč a na budově ÚM za částku 16 596 Kč a na stodole za částku
23 762 Kč. RM schvaluje rekonstrukci
okapů na veřejných budovách v Dolním Bukovsku (KD, ÚM, Sběrný dvůr
a škola) v celkové ceně 82 315 Kč. Rekonstrukci provede firma Klempířství
-Pokrývačství, Kubera Josef, se sídlem
P. Voka 481/1 Veselí nad Lužnicí.
Hlasování: 4/0/0.
• RM rozhodla o jmenování komisí
na výběr zhotovitele stavby – Přístavba školy. Zajištěním výběrového řízení
bude pověřena společnost MINOS
s.r.o., IČ 050 39 584. RM schvaluje za
členy výběrové komise do výběrového
řízení na zhotovitele stavby – Přístavba
školy členy: Mgr. Anna Šubrtová, Petr
Malecha, Mgr. Ivana Makovičková, Pavel Kohout, Tomáš Pavlásek, a náhradníci: Božena Janečková, Jaromír Klika,
Zdeněk Tůma, Jan Bořuta, Jiří Brčák.
Hlasování: 4/0/0.
• Svoz dětí z Pelejovic a zpět. SDH
pronajme městysi za symbolickou
částku Ford Transit. Ten bude přes tý-

den parkovat na sběrném dvoře. Zaměstnanec městyse bude děti vozit dle
rozpisu v tabulce od předsedkyně OV
Pelejovice. Jedná se denně o 1 svoz
a 1 odvoz, ráno se vozí vždy 7 dětí
a odpoledne dle školního rozvrhu 4 až
7 dětí. Rodiče si opatří podsedáky. RM
schvaluje zajištění svozu dětí prostřednictvím zaměstnanců městyse z Pelejovic do DB a zpět za částku 100 Kč
+ DPH za dítě. Jedná se odvoz v 7:15
ráno z Pelejovic a ve 12:45 zpět, vyjma
úterka, to se pojede ve 14:15.
Hlasování: 4/0/0.
• Usnesením č. 367/34 ze dne 16.
7. 2020 byl schválen pacht pozemku
parc. č. 295/4 v k.ú. Dolní Bukovsko.
Zájemce následně smlouvu neuzavřel,
tedy bude osloven zájemce s druhou
nejvyšší nabídkou, tedy AGRO družstvo Dolní Bukovsko s nabídkovou
cenou 3 500 Kč/ha/rok. RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pozemek č. 295/4 v kú. Dolní Bukovsko
za cenu 3 500 Kč/ha/rok s AGRO
družstvo Dolní Bukovsko, 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.

39. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konaná dne 3. 11. 2020
Přítomni: I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika, Z. Tůma – via Zoom
Projednáno:
• RM provedla kontrolu došlých
faktur a platby provedené přes pokladnu. Stav finančních prostředků
k 3. 11. 2020 je 18 348 750,- Kč.
• Starostka otevřela diskusi na téma
rekonstrukce KD, v uplynulých dnech
na pasportizaci KD pracoval projektant, který zjistil, že stávající pasport
KD neodpovídá realitě, proto varianta
zpracovaná Ing. Pilařem není rozum-

ně realizovatelná. Nejsou zaměřeny
komíny, kterých je v KD několik, a tedy
v důsledku existence komínů nelze
zbourat většinu stěn. Starostka dala ke
zvážení, zda nejednat nakonec s majitelkou sousední nemovitosti zahrnující
hospodu a byt a hospodu provozovat
tam a v KD zrekonstruovat a zateplit
hlavně sál. Hospodu bychom udělali
nakonec v minimálním rozsahu. Starostka si uvědomuje nekoncepčnost
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rozhodnutí týkající se KD a hospody,
ale reaguje vždy na aktuálně vzniklou
situaci, která se stále vyvíjí. RM pověřuje starostku k jednání s majitelkou
nemovitosti na nám. Jiráskovo čp. 3
a učinila jí nabídku na odkup nemovitosti 8 milionů korun ihned anebo 10
milionů korun ve splátkách na 5 let.
Hlasování: 5/0/0. Edit ze dne 9.11. –
majitelka nabízí slevu max. 100 tis. Kč.
z částky 12,5 milionů korun.

• Starostka seznámila radní se dvojím, variantním, zpracováním revitalizace plochy náměstí. V první variantě je navrženo parkoviště mezi KD
a Jednotou a parkovací plochy ještě
i podél hlavní silnice – průtahu Bukovskem. Druhá varianta navrhuje v části
od KD do Jednoty park a parkoviště
přesunout do prostoru mezi radnici
a Jednotu. Starostka tedy zašle návrhy zastupitelům k vyjádření, RM je
většinově pro první variantu.
Dále pak byl poptán zhotovitel střechy
na KD v Sedlíkovicích. Nabídky podaly
tyto následující subjekty:

• RM schvaluje zhotovitelem akce
„střecha v KD v Sedlíkovicích“ firmu
PROXMA s.r.o., za cenu 443 189,27
Kč vč. DPH. Hlasování: 4/0/0.
Dále pak byl poptán dodavatel hliníkových dveří v obdobné kvalitě a vzhledu
jako dveře vedoucí od výtahu v budově úřadu městyse. Dveře vedou od
administrativní části k části, kde je obřadní místnost a zasedačka. Nabídku
dodal následující subjekt.
RM schvaluje dodavatelem hliníkových dveří do budovy ÚM DB společnost Interier Servis CB, spol. s
r.o. IČ 26028620, se sídlem Pražská
2006/137, 370 10 České Budějovice,
za cenu 46 605 Kč bez DPH. Hlasování: 5/0/0.
• Dále pak byla poptána nabídka na
vybudování kotle a radiátorů do domu
V Hradu čp. 33. Nabídka byla na částku 125 000 Kč bez DPH a bez kotle.
Rada však s tímto záměrem nesouhlasí, neboť na ZM starostka prezentovala, že do domu nebudeme investovat, dokud nebudeme přesně vědět

dlouhodobější záměr s touto nemovitostí. Návrh usnesení: RM neschvaluje záměr zrekonstruovat dům v ulici
V Hradu 33. Hlasování: 4/0/1.
• P. Malecha seznámil radní s nabídkou na osvětlení malého fotbalového
hřiště. Byla poptána pro spokojenost
s pracemi na radnici společnost Elektro KAPA, která předložila nabídku na
cenu 68 155 Kč vč. DPH. Některým
radním se zdá tato cena vysoká a navrhují oslovení ještě i jiného elektrikáře.
• P. Malecha seznámil radní s nutnými opravami ČOV Dolní Bukovsko,
a to v opravě štěrbinové nádrže, kde
je v havarijním stavu odváděcí žlab
a nátokový žlab na závěsném kuželu.
Nově bude upraven nátok z lapáku
písku do středu nádrže a na závěsný
kužel nový odváděcí žlab vody. V dosazovací nádrži dojde k demontáži
starého odváděcího žlabu, který je již
za hranou své životnosti a nefunguje
dle požadavků ČOV. Bude instalován
nový odváděcí žlab v provedení zanořené verze z nerez materiálu a dále
bude vyměněn provzdušňovací systém. Dále bude v dosazovací nádrži
provedeno strojní stahování hladiny
od plovoucích nečistot. Při opravě
dosazovací nádrže je nutné nádrž vypustit, a při této příležitosti bude nádrž
zkontrolována a vyčištěna. Tyto opravy jsou nutné pro další bezproblémový
provoz ČOV. Pokud nebudeme realizovat nutné opravy ČOV hrozí i velké pokuty za špatný provoz ČOV ze
strany inspekce životního prostředí.
Cena za nutné opravy je nabídnuta za
Kč 488 000,- bez DPH, společností
Montáže stavby inženýring, s.r.o., Ostrava-Vítkovice. Jiný subjekt, který by
uměl tuto opravu zrealizovat není, navíc tato společnost ČOV v DB stavěla
a je vhodné, aby i dělala rekonstrukci.
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V ceně je zahrnuta dodávka a montáž
jednotlivých technologických částí,
včetně dopravy zařízení a pracovníků
na místo samé. RM schvaluje výběr
zhotovitele rekonstrukce ČOV Dolní
Bukovsko za částku 488 000 Kč bez
DPH. Hlasování: 4/0/1.
• Starostka navrhuje odpustit úhradu
nájemného ve všech obecních objektech, kde je v souvislosti s nouzovým
stavem znemožněno konat výdělečnou činnost. RM schvaluje prominutí
úhrady nájemného v obecních objektech v důsledku současného nouzového stavu, a to za každý započatý
měsíc, kdy je v souvislosti s nouzovým stavem znemožněno konat výdělečnou činnost. Jedná se o následující provozovny: Kadeřnictví Dana
Marková, Manikúra Radka Bořutová,
Hospoda na hřišti – Lukáš Malecha,
Hospoda Na Guberně na Horním Bukovsku – Daniel Puchel´.
Hlasování: 4/0/1.
• O pronájem ordinace po dětské lékařce požádala společnost Všeobecný lékař Jih s.r.o., se sídlem 1. máje
67, 281 63 Kozojedy. IČ 24809781,
kteří provozují ordinaci praktického lékaře (dále jen PL) v Dolním Bukovsku.
RM souhlasí, praktický lékař získá sesternu, kterou potřebují a místnost, kde
budou pacientům aplikovány kapačky.
PL platí 2 000 Kč měsíčně za stávající
prostory. RM souhlasí se zveřejněním
záměru k pronájmu prostor ordinace
po dětské lékařce předem určenému
zájemci, společnosti Všeobecný lékař
Jih s.r.o., se sídlem 1. máje 67, 281 63
Kozojedy. IČ 24809781.
Hlasování: 4/0/1.
• P. Malecha informoval o nutnosti
podat před kolaudací stavby obecního domu v Horním Bukovsku žádost
o změnu stavby před jejím dokončením, tzn. bylo nutné nechat zpracovat
projekt skutečného provedení stavby.
Projekt SPS zrealizovala společnost
Atelier MM projekt s.r.o., Veselí nad
Lužnicí za cenu 39 000 Kč včetně
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DPH, která realizovala i projekt pro
stavební povolení. RM schvaluje zpracovatelem projektové dokumentace
skutečného provedení stavby z důvodu podání žádosti o změnu stavby před jejím dokončením společnost Atelier MM projekt s.r.o., Veselí
nad Lužnicí, IČ: 07660847, za cenu
39 000 Kč s DPH. Hlasování: 4/0/1.
• S žádostí o dary se na městys Dolní
Bukovsko obrátily následující subjekty.
Hospic sv. Kleofáše v Třeboni požádal
o dar ve výši 35 000 Kč, Hospic Prachatice 15 tisíc korun, Jihočeské centrum pro zdrav. postižené a seniory
(půjčují kompenzační pomůcky) 5 tisíc
korun. RM určitě příspěvky schválí,
avšak Hospici sv. Kleofáše pravděpodobně nikoli v požadované výši. Starostka zjistí, o kolik pacientů/klientů
od nás se starají. Nabídku těchto služeb zveřejníme i v našem zpravodaji.
• Společnost PRO 22 v.o.s. předložila nabídku na zpracování projektové
dokumentace pro zhotovení vedení veřejného osvětlení v Popovicích.
V roce 2021 se bude v obci Popovice
provádět nové elektrické vedení kabelu NN. Dojde k demontáži stávajícího
nadzemního vedení elektrického kabelu a demontáži sloupů, na kterých
má městys umístěno veřejné osvětlení. Cena za projektovou dokumentaci je Kč 30 000,- včetně DPH. RM
schvaluje zpracovatelem projektové
dokumentace pro zhotovení vedení
veřejného osvětlení v Popovicích společnost Společnost PRO 22 v.o.s.,
se sídlem Čechova 59, ČB 370 01,
IČ 62522108, za cenu 30 000 Kč vč
DPH. Hlasování: 4/0/1.
• RM řeší opět situaci Na Padělkách,
konkrétně parkování v prostoru před
domem. Navrhovatelka dala žádost na
odkoupení pozemku parc. č. 295/10
v kat. území Dolní Bukovsko za účelem parkování osobního vozidla. Starostka navrhuje pozemek neprodávat
a opětovně uvádí, že každý vlastník

nemovitosti k bydlení Na Padělkách
měl doložit 2 parkovací místa, což
zjevně doložil, jinak by neměl zkolaudováno. Navíc pozemek, o který
má zájem je místní komunikace. RM
navrhuje neprodávat část pozemku
parc. č. 295/10 v kat. úz. Dolní Bukovsko žadatelce. Hlasování: 5/0/0.
• Občanka D. Bukovska doručila
žádost o povolení zvláštního užívání na pozemní komunikaci za účelem uložení zámkové dlažby, zábor
bude na ploše 2,5 x 1,2 m. Telefonicky měla souhlas T. Pavláska. RM
souhlasí, avšak aby se vyřešila sporná situace s parkovacím místem,
bude zábor povolen pouze do 16.
11. 2020. V této lhůtě je reálné materiál zpracovat, a navíc žadatelka
měla možnost si materiál složit i na
svém pozemku, což neučinila. RM
souhlasí s povolením zvláštního užívání komunikace žadatelce na dobu
od 2. 11. do 16. 11 2020 bezúplatně. Hlasování: 4/0/1.
• Rozhlas – rozšíření do osad, zájem mají občané pouze na Horním.
RM nakonec vyslovila názor, že by
bylo vhodné rozhlas zajistit všude
z důvodu bezpečnostních, krizových
a nouzových hlášení. Např. v Sedlíkovicích je hrozba lokálních záplav,
takže tam by měl být rozhlas rozveden. Nakonec by bylo nesprávné
nechat jedinou osadu – Pelejovice
bez rozhlasu. Takže rozhlas bude
zajištěn všude.
• Škola – do jednoho týdne nastoupí firma Hrdlička z Komárova a dodláždí prostor u šaten v budově ZŠ.
Dodělání dlažby bude stát cca 200
tis. Kč. Zakázku realizuje firma, která
s dlážděním prostor započala v létě.
• Místostarosta informoval, že je již
možné vyhlásit veřejnou zakázku
na stavbu Lékařského domu. Tuto
bude vyhlašovat ZM.
• RM došla žádost občanky z Popovic o nájem pozemku, který má
6
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oplocený jako součást své zahrady
1019/2 o výměře 143 m2. V budoucnosti tudy povede kabel NN. RM
s pronájem souhlasí, avšak upozorňuje, že tudy povede kabel. Pronájem 5 Kč/m2. Technikům bude muset
v případě potřeby odstranit plot. Bude
zveřejněn záměr k pronájmu. RM souhlasí se zveřejněním záměru k pachtu
na pozemek parc. č. 1019/2 v kat. úz.
Popovice u Dolního Bukovska. Hlasování: 5/0/0.
• Občan požádal o návrh řešení
v souvislosti se stavbou ČOVky na
Horním. Tvrdí, že je vlastníkem studny
na pozemku parc. č. 1145/91. Tento
fakt nemůžeme nikde dohledat, bude
vyzván, ať doloží vlastnictví studen,
které na katastru nemovitostí nevidíme. Projektant však o existenci studny ví a deklaruje, že stavba ČOV vodu
ve studnách neohrožuje. S tímto závěrem občan nesouhlasí. Bude informován o výsledku jednání za přítomnosti zástupců zpracovatele projektu,
povodí Vltavy a MÚ Týn nad Vltavou.
• RM diskutovala na téma distanční
výuka ve škole. RM obdržela v úterý
od Z. Tůmy text dotazníku určeného
rodičům. Na základě výsledků dotazníku proběhne schůzka s vedením
školy a zástupci rodičů, jejímž cílem
je zvýšení rozsahu distanční výuky. ZŠ
zareagovala na nouzový stav rychle,
distanční výuku ve formě on-line vysílání zahájili jako první široko daleko,
ale nouzový stav je prodloužen a děti
to budou těžko dohánět. RM věří, že
ZŠ distanční výuku posílí a on-line
přenos obzvláště ve 3.-5. třídě bude
rozšířen. Případné chybějící el. zařízení jsme ochotni spoluzajistit. Případně
starostka zajistí datové připojení do
domácnosti, kde chybí.
• RM schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti spočívající ve vedení elektrických kabelů (kapličky) na pozemku

parc. č. 1011/3, 1018/12, 1018/13,
1018/14,
1018/15,
1018/19,
1018/23, 1018/28, 1018/7, 1019/4,
1021/18, 1025/1, 1025/4, 1025/6,

1025/7, 1025/9, 1032/16, 1032/17,
1032/7, 1034/1, 1050/1, 16/2,
36/2, 36/1, 42/47, 42/48 v kú. Popovice u Dolního Bukovska E.ON

Distribuce, a.s. za úplatu 10 000 Kč
bez DPH.
Hlasování: 4/0/0.

40. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konaná dne 9. 11. 2020
Přítomni: I. Makovičková, T. Pavlásek, J. Klika, Z. Tůma, P. Malecha – via Zoom
Projednáno:
• StRM provedla kontrolu došlých faktur
a platby provedené přes pokladnu. Stav
finančních prostředků k 9. 11. 2020 je
18 487 316,- Kč.
• Starostka doplnila aktuální info k rekonstrukci hospody v KD. S architektem
bylo domluveno, že namodeluje interiér
hospody s kuchyní, kde bude možné vařit, protože taková kuchyně v DB
nyní není. Ideální se zdá, kuchyni nainstalovat do prostor, kde byla šipkárna
a samostatný vchod umístit do prostoru, kde je nyní šatna. Bylo by to na úkor
výsuvného kinosezení, které by se v této
části cca o 3 sedačky zkrátilo.
• RM řešila stížnosti občanů na psa,
německého ovčáka, který vzbuzuje
u kolemjdoucích a cyklistů obavu. Majitelem je občan z Nového Dvora. Starostka upozornila stěžovatele, že tato
věc nespadá do příslušnosti úřadu
městyse, ale měla by být postoupena
Městskému úřadu v Týně nad Vltavou.
Starostka informovala, že o stížnostech
bude informovat majitele psa a požádá
ho o sjednání nápravy.
• RM řešila dotaz občana Dolního Bu-

kovska, který se obrátil na starostku
s dotazem na odkup pozemku 38/1
v k.ú. Dolní Bukovsko nebo aspoň jeho
části. RM navrhuje žadateli sdělit, že minimálně do doby dostavby Lékařského
domu není prodej pozemku vhodný.
• Starostka informovala o situaci s vydáním stavebního povolení ke stavbě
ČOV na Horním. Sousední pozemek
parc. č. 1060/5 a 1060/8 nyní patří soukromé osobě z Prahy, kterou zastupuje
advokát, Mgr. Barejška, se sídlem v Praze. K vydání stavebního povolení je nyní
dobré mít podepsaný souhlas majitelky,
starostka bude iniciovat schůzku s majitelkou a jejím právním zástupcem, který předestřel, že dohoda bude možná
pouze za podmínek, které sdělí na jednání osobně. O výsledku schůzky, která
bude ve středu 25. 11., bude starostka
informovat.
• Dále pak byl poptán zhotovitel chodníku na Horním. Jde o prostor před
hospodou a chodník ke knihovně. Celkem jde o plochu 120 m2. J. Klika byl
upozorněn, že se i na rok 2021 jedná
o poslední investiční akci na Horním.
Byly osloveny 3 subjekty, nabídku po-

daly tyto následující subjekty:

RM schvaluje zhotovitelem akce „chodníky na Horním“ Františka Müllera, Munice
13, IČ: 65007484 za cenu 144 000 Kč vč.
DPH. Hlasování: 4/0/1.
Starostka informovala o množících
se stížnostech obyvatel Týnské ulice,
V Hradu a Na Chobotě. Obyvatelé si
stěžují na znečištění, kterého se dopouští velké množství holubů, které majitel
vždy večer vypouští. Další stížnost se
týká blíže nezjištěného počtu psů téhož
majitele, kteří hlasitě štěkají a ruší okolní
obyvatele. Vzhledem k tomu, že k řešení není příslušný Úřad městyse Dolní
Bukovsko, ale Městský úřad v Týně nad
Vltavou, rozhodla starostka, že Tomáš
Pavlásek majiteli domluví a informuje
ho, že pokud se situace v místě nezlepší, budou stížnosti postoupeny do Týna
nad Vltavou.

41. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konaná dne 30. 11. 2020
Přítomni: I. Makovičková, T. Pavlásek, J. Klika, P. Malecha, Z.Tůma – via Zoom od 16:30
Projednáno:
• RM provedla kontrolu došlých faktur
a platby provedené přes pokladnu. Stav
finančních prostředků k 30. 11. 2020 je
18 534 476,- Kč.
• O zpevnění cesty parc. č. 2428 v kú
Radonice u Drahotěšic, požádali manželé z Radonic Jednot. Navrhují, že my
jim dovezeme 12 t štěrku a oni si sami
cestu zpevní. Starostka zjistí, jaká frakce
štěrku by na tento účel byla nejvhodněj-

ší a zajistí jeho dovezení.
• Z MAS Vltava se obrátili na RM s žádostí o schválení plánu. Rada městyse
souhlasí se zařazením investičních i neinvestičních záměrů zřizované školy do
Strategického rámce MAP jako přílohy dokumentu Místního akčního plánu
vzdělávání ORP Týn nad Vltavou. Tento
dokument včetně investičních záměrů
je schvalován dle § 84 odst. 2 zákona
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128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, z pozice zřizovatele
školy v obci. Hlasování: 4/0/0.
• Starostka informovala RM o výsledku
jednání s advokátem majitelky pozemků
na Horním Bukovsku týkající se ČOVky
na HB. Advokát navrhuje, abychom se
jako městys smluvně zavázali, že dotčené pozemky parc. č. 1060/5 a 1060/8
v územním plánu změníme na pozemky
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vhodné k zástavbě, nebo pokud se nám
nepodaří pozemky změnit, že odkoupíme pozemky za cenu 500 Kč/m2, tedy
celkem cca 2 miliony Kč. P. Malecha
navrhuje ČOV posunout níže ve směru
toku tak, abychom souhlas majitelky pozemků nepotřebovali. Zpracovatel PD
se vyjádřil tak, že je to možné a projektovou dokumentaci připraví. Další věc,
kterou RM řeší v souvislosti se stavbou
ČOV jsou studny v majetku soukromé
osoby. RM zastává stále názor, že voda
ve studnách znehodnocena nebude
a zájem o koupi předmětných staveb –
studny nemá.
• Ad nově vybudovaná cesta mezi okály
ke koupališti - starostka navrhuje tuto
cestu zpevnit aspoň recyklátem, tzn.
bude poptán Josef Krška s bagrem, aby
cestu vybagroval a zhotoví se z recyklátu ještě do konce roku 2020.
• Ad hřbitov v Dolním Bukovsku. RM
má za to, že by byla vhodná revitalizace
hřbitova. Cestu vyspravit, osadit obrubníky, vést podél cesty veřejné osvětlení
a nainstalovat lavičku. Ke zvážení je
i budova tzv. márnice. Bylo by dobré,
aby budova sloužila k obdobnému účelu, ke kterému byla v roce 1980 zřízena.
Pohřby by mohly být slouženy i přímo
na hřbitově, kdyby tam bylo odpovídající
zázemí. Na jaře rovněž nabílíme obvodové zdi.
• Nabídku za účelem zajištění služby –
Technický dozor stavebníka a BOZP na
akci „Stavební úpravy a nástavba ZŠ DB“
podaly 3 subjekty. Poptáváno bylo období na 10 měsíců od předání staveniště.

RM schvaluje technickým dozorem stavebníka a BOZP „Stavební úpravy a nástavba ZŠ DB“, společnost DT engineering s.r.o., IČ:47235667 za cenu 25 000
Kč/měs. bez DPH. Příkazní smlouva
bude uzavřena na 10 měsíců.
Hlasování: 4/0/0.

• RM v souvislosti s instrukcemi z minulého jednání ZM navrhuje vypovědět
Smlouvu o dílo č. CN62-2017 uzavřenou
se společností Malý Velký Ateliér s.r.o.,
se sídlem v Netolicích. Smlouva byla
uzavřena dne 11. 5. 2017 a lze ji vypovědět s 30denní výpovědní lhůtou nebo
dohodou. Starostka bude jednat se zástupcem Ateliéru Malý Velký o výpovědi
dohodou. Starostka dodala, že uvedená
společnost vypracovala dle smlouvy studii, která byla převzata a vyfakturována
a dosud nebyla objednána projektová dokumentace pro stavební povolení. Provedená práce byla vyúčtována
a uhrazena. RM schvaluje výpověď
smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2017 se
společností Malý Velký Ateliér s.r.o. Netolice, IČ: 00244791. Hlasování: 4/0/0.
• O pronájem ordinace po dětské lékařce požádala společnost Všeobecný
lékař Jih s.r.o., kteří provozují ordinaci
praktického lékaře (dále jen PL) v Dolním Bukovsku. Starostka zveřejnila záměr k pronájmu nebytového prostoru,
který byl zveřejněn od 11. 11. do 29.
11. 2020. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor ordinace v domě
čp. 453 na parc. č. 116/2, byt č. 1 v přízemí za nájemné ve výši 1 000 Kč/měsíčně od 1. 12. 2020 na dobu neurčitou
společnosti Všeobecný lékař Jih s.r.o.
Hlasování: 4/0/0.
• Ve dnech 11. 11. do 29. 11. byl zveřejněn záměr k pachtu pozemku parc. č.
1019/2 v kú. Popovice u Dolního Bukovska. RM souhlasí s uzavřením pachtovní
smlouvy na pozemek parc. č. 1019/2
v kú. Popovice u Dolního Bukovska o
výměře 143 m2 za cenu částku 5 Kč/m2
od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou. Hlasování: 4/0/0.
• ZŠ a MŠ DB zaslala RM informaci o
přerušení provozu MŠ a ŠD v době vánočních prázdnin. MŠ bude uzavřena ve
dnech od 24. 12. do 3. 1. Školní družina
bude uzavřena od 23. 12. do 3. 1. RM
souhlasí s přerušením provozu MŠ a ŠD
v době vánočních prázdnin.
Hlasování: 4/0/0.
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Připojil se Z. Tůma
• RM se na základě žádosti rozhodla následujícímu žadateli poskytnout
dotaci: Hospicové péči sv. Kleofáše,
o.p.s. bude poskytnuta dotace ve výši
10. 000,-Kč na rok 2021. RM schvaluje
příspěvek ve výši 10 000 Kč Hospicové
péči sv. Kleofáše, o.p.s., Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň, IČ: 22707328.
Hlasování: 5/0/0.
• RM se na základě žádosti rozhodla následujícímu žadateli poskytnout dotaci:
Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory bude poskytnuta dotace ve výši 5. 000,-Kč na rok 2021. RM
schvaluje příspěvek ve výši 5 000 Kč pro
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, Staroměstská 2608, 370
04 ČB, IČ: 26594463. Hlasování: 5/0/0.
• RM se na základě žádosti rozhodla
následujícímu žadateli poskytnout dotaci: Hospici sv. Jana Neumanna bude
poskytnuta dotace ve výši 10. 000,-Kč
na rok 2021. RM schvaluje příspěvek
ve výši 10 000 Kč pro Hospic sv. Jana
Neumanna, se sídlem Prachatice, IČ:
26018888 Hlasování: 5/0/0.
• RM se na základě žádosti rozhodla
následujícímu žadateli poskytnout dotaci: Domovu svaté Anežky bude poskytnuta dotace ve výši 10. 000,-Kč na
rok 2021. RM schvaluje příspěvek ve
výši 10 000 Kč Domovu svaté Anežky,
se sídlem Čihovice 30, 375 01 Týn nad
Vltavou, IČ: 26018888 Hlasování: 5/0/0.
• RM se na základě žádosti rozhodla
následujícímu žadateli poskytnout dotaci: Diakonii ČCE – středisko Rolnička,
bude poskytnuta dotace ve výši 5. 000,Kč na rok 2021. RM schvaluje příspěvek ve výši 5 000 Kč Diakonie ČCE –
středisko Rolnička, se sídlem Mrázkova
700/III, 392 01 Soběslav, IČ: 47268701.
Hlasování: 5/0/0.
• RM se na základě žádosti rozhodla
následujícímu žadateli poskytnout příspěvek: Spolku žen v Dolním Bukovsku, zastoupeném Marií Kapinusovou
bude poskytnuta dotace ve výši 5 000
Kč na rok 2021. RM schvaluje příspě-

vek ve výši 5 000 Kč Spolku žen Dolní
Bukovsko, se sídlem nám. Jiráskovo 67,
373 65 Dolní Bukovsko, IČ: 26544172
Hlasování: 5/0/0.
• Paní Olga Machová, matrikářka, předložila RM ke chválení sazebník úhrad
za poskytování informací pro rok 2021,
který tvoří přílohu zápisu. Sazba za jed-

nu hodinu práce strávené nad odpovědí na žádost o poskytnutí informací je
190 Kč. RM schvaluje sazebník úhrad
za poskytování informací účinný od
1. 1. 2021. Hlasování: 5/0/0.
• Z. Tůma informoval o situaci na SMO
Bukovská voda, kdy je na 17. 12. svolána valná hromada za účelem volby

nového předsedy. B. Komínek, stávající
předseda, již není delegován J. Hradcem, místo něho J. Hradec deleguje
svého starostu a je tedy pravděpodobné, že bude představenstvem schválen i
jako nový předseda představenstva.

16. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko konané dne 15. října 2020
Přítomni: Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan
Bořuta, Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, František Mazanec, Mgr. Anna Šubrtová (příchod v 17:20 hod.), Ing. Jan Němec (příchod
v 17:40 hod.).
Omluven: JUDr. Eva Bartošová, Jan Kohout, Zdeněk Tůma
• Zastupitelstvo Městyse Dolní BuProjednáno:
a vjezd na parkoviště Jednoty zajistit
kovsko schvaluje zhotovitelem akce
Dotazy k činnosti RM
pouze z Pelejovické ulice.
„Chodník včetně autobusové zastávky
• Starostka podala informace k jednání
• Rada městyse posuzovala nabídky
v ul. U Cihelny“ firmu COLAS CZ a.s.,
RM ze dne 5. 10., ze kterého zatím nezájemců o pronájem obecní hospody.
IČO 26177005 s nabídkovou cenou
byl zápis zastupitelům zaslán – byly zaByly doručeny dvě nabídky, že kterých
3 882 656,29 Kč bez DPH.
počaty úpravy prostor obecní hospody
RM provede výběr.
Hlasování: 12/0/0.
v KD Dolní Bukovsko. Před pronájmem
• Od tohoto týdne byl pro školní děti
novému zájemci je potřeba provést
z Pelejovic zajištěn svoz a odvoz ze škoRůzné – připomínky, dotazy a interopravu vnitřních prostor – vyštukovály. Bohužel, vzhledem k uzavření ZŠ byl
pelace zastupitelů městyse
ní, nové osvětlení, oprava podlah a výsvoz přerušen.
• Zastupitelé byli seznámeni s návrhem
měna dveří. V návaznosti na započaté
• Starostka informovala o ukončení činrozpočtových opatření.
práce zastupitelé diskutovali o dalších
nosti dětské lékařky v Dolním Bukov• Rozpočtové opatření č. 28 – příjem
možných úpravách KD – vzhledem
sku. Prozatím není náhrada, rodiče dětí
finančního příspěvku na obnovu, zajišk tomu, že v letošním sezoně se patrně
musí s dětmi dojíždět do Týna a možtění a výchovu lesních porostů do 40 let
nebudou pořádat plesy, bylo by možnost ošetření zajistila starostka u dětské
věku ve výši 28 200 Kč.
né pokračovat v celkové rekonstrukci
lékařky MUDr. Veřtátové v Ševětíně.
• Rozpočtové opatření č. 29 – příjem
KD. Studie je připravena na tři etapy
• Městysi byla předložena nabídka na
finančního daru od firmy Heluz na za(rekonstrukce restaurace, rekonstrukce
rozšíření bezdrátového rozhlasu do
jištění prodloužené pracovní doby v MŠ
sálu a rekonstrukce pódia). Vzhledem
osad. Jednalo by se o Horní Bukovsko,
a školní družině ve výši 50 tis. Kč.
k nastalé situaci se zastupitelé přiklánějí
Sedlíkovice a Pelejovice. Předpokláda• Rozpočtové opatření č. 30 – navýšeprovést rekonstrukci hospody a vstupu
né náklady na realizaci by byly cca 60
ní neočekávaných příjmů (prodej dřeva,
do KD tak, jak je navrhováno ve studii,
tis. Kč do jedné osady.
pojistné plnění, pronájem vodovodu) ve
včetně prostranství před KD. Další etaDalší dotazy k činnosti RM nebyly.
výši 296 tis. Kč a užití na nerozpočtovapou by byla rekonstrukce sálu, kde by
né výdaje.
Schválení výběru zhotovitele na akci
došlo k zateplení stropu, výměně oken
• Rozpočtové opatření č. 31 – navýšení
„Chodník včetně autobusové zastáva opravě omítek v sále KD včetně brouvýdajů – silnice Na Padělkách, znalecký
ky v ul. U Cihelny“
šení a lakování parket.
posudek, chodníky, prodloužení vodo• Městysi byly přeloženy dvě nabídky
• Zastupitelé v souvislosti s rekonstrukcí
vodu a hydrant Popovice, tisk Bukovpro realizaci akce. Na základě ekonoKD diskutovali rovněž o záměru revitaského zpravodaje – celkem 59 000 Kč.
mické výhodnosti byla ke schválení
lizace náměstí, vytvoření klidové zóny
• Rozpočtové opatření č. 32 – přesun
zastupitelstvu vybrána nabídka firmy
před KD a úpravě parkoviště u nákupníve výdajové části rozpočtu bez vlivu na
COLAS CZ a.s., IČO 26177005 s naho střediska. K tomuto záměru starostcelkovou výši.
bídkovou cenou 3 882 656,29 Kč bez
ka nechá zpracovat studii revitalizace.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
DPH. Městysi byla na základě žádosti
Cíl je upravit náměstí od Jednoty ke
schvaluje rozpočtová opatření č. 28–32.
přislíbena dotace ve výši 90 % celkoKD, udělat z této plochy klidovou zónu
Hlasování: 12/0/0.
vých nákladů akce.
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Z ÚŘADU MĚSTYSE
• Starostka předložila zastupitelům kalkulaci vodného na rok 2021, které zůstává ve stejné výši jako v roce 2020.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje cenu vodného pro rok 2021
ve výši 30 Kč/m3, pevná složka vodného 468 Kč/1 rok – uvedené ceny jsou
bez DPH. Hlasování: 12/0/0.
• Zastupitelé byli seznámeni s návrhem
Střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2022-2024.
• Zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024. Hlasování:
12/0/0.
• Zůstatky na účtech městyse k 15.10.
jsou na BÚ 18 032 837,96 Kč; na účtu
fondů 4 360 601,23 Kč.
• Ing. Bořuta má dotaz k opravě silnice na Horní Bukovsko – starostka od-

pověděla, že tato akce bude realizována společně s rekonstrukcí vodovodu
a kanalizace v ul. J. Koláře na poč. roku
2022. Následnou opravu komunikace
bude provádět SÚS.
P. Kohout navrhuje nechat na plánovanou revitalizaci náměstí zpracovat studii.
• Zastupitelé diskutovali o problému
s parkováním před ZŠ u výjezdu z čp. 37.
• Ing. Němec navrhuje zpracovat přehled investičních akcí plánovaných na
příští rok – bude sestavován návrh rozpočtu. Starostka přehled zpracuje a zastupitelům zašle k připomínkám.
• Ing. Svoboda navrhuje zamyslet se
nad možností zasíťování obecních pozemků nad lokalitou Na Padělkách.
Starostka navrhuje toto zpracovat do
zmíněné tabulky a nechť se zastupitelé
vyjádří, zda v tom spatřují prioritu.

Z ÚŘADU MĚSTYSE
• P. Brčák má návrh k pokácení osazení
zatáčky na Horním Bukovsku směrem
z obce. Zatáčka je nepřehledná a nebezpečná – p. Malecha uvedl, že situace je již v řešení.
• Starostka informovala, že byl dopracován odborný posudek na škodu způsobenou při zhotovení původní místní
komunikace v ul. Na Padělkách. Škoda
byla vyčíslena na 5,4 mil. Kč a případem
se budou zabývat orgány Policie ČR.
• Nástavba budovy ZŠ – bylo zveřejněno zadání výběrového řízení pro výběr
zhotovitele, doplňovaly se některé skutečnosti, které byly vyžadovány ze strany poskytovatele dotace na akci. Termín
realizace a dokončení bude posunut do
konce příštího roku.

17. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko konané dne 23. listopadu 2020
Přítomni: Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Božena Janečková, Pavel Kohout, Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, František Mazanec, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Jan Kohout, Zdeněk Tůma, Ing. Jan Bořuta
(příchod v 17:35 hod.).
Omluven: Jaromír Klika
• JUDr. Bartošová upozorňuje, že je
něny o WC pro invalidy, vznikne příčka
Projednáno:
potřeba konkretizovat záměr pronájmu
s jedním vchodem na toalety a za ní teKontrola usnesení
ordinace dětské lékařky – uvést přesné
prve budou dveře na WC dámy, páni,
z minulého zasedání
údaje o nemovitosti. Starostka reagovainvalidé. Samostatný vchod do sálu
• Starostka provedla kontrolu plnění
la, že v záměru k usnesení je to již uvepovede kolem toalet, prostorem nyusnesení z minulého jednání – byla podeno konkrétně.
nější šatny s tím, že bude zúženo kino
depsána Smlouva o dílo se zhotovite• K jednání o řešení pronájmu bytu čp.
sezení. Rekonstrukce KD proběhne na
lem akce „Chodníky U Cihelny včetně
5 na Horním Bukovsku. Starostka zaetapy, v první etapě bude rekonstrukce
autobusové zastávky“. Z důvodu korostupitelům osvětlila situaci s tím, že se
hospody a v druhé etapě rekonstrukce
navirových omezení se realizace akce
jedná o citlivou záležitost vzhledem ke
a zateplení sálu. Sál by se rekonstruoval
patrně prodlouží, ale na realizaci má
zdravotnímu stavu nájemců. Městys má
pouze z dotací. Zastupitelstvo souhlasí
zhotovitel 90 dní, pokud bude příznivé
možnost zajistit nájemníkům jiné ubytos výpovědí smlouvy s Atelierem Malý
počasí.
vání v podporovaných bytech, avšak náVelký s.r.o. a navrhují oslovit s celkovou
Dotazy k činnosti RM
jemníci o toto bydlení nemají zájem. Jde
nabídkou Ing. arch. Švejdu, který je na• Mgr. Šubrtová má dotaz k realizaci
také o to, že prostory (dvorek) jsou nové
vrhovatelem výše uvedeného řešení.
oprav KD v Dolním Bukovsku. K pláa nájemníci si nepočínají opatrně. Byd• Ing. Němec má dotaz k rekonstrukci
nované přestavbě hospody v KD rozlení na Horním Bukovsku není bezbaČOV – zda budou dostatečné plánodala starostka zastupitelům vytištěný
riérové, které by nájemníci potřebovali,
vané finanční náklady – tyto náklady
situační výkres, z něhož vyplývá, že kui přesto je jejich vůlí tam setrvat, neboť je
odhadl realizátor akce. Provedení rechyně bude umístěna naproti vchodu
tam dle jejich vyjádření dost místa a jsou
konstrukce by bylo zahájeno v únoru
v prostoru bývalé šipkárny. Výčep a bar
tam již zvyklí. Městys nemůže suplovat
2021, pokud to umožní vhodné počasí.
bude umístěn v rohu u zdi nové kuchyně
péči za rodinu nájemníků, navíc v situOpravy ČOV je možné financovat z fona sálu KD. Sezení bude umístěno u
aci, kdy nájemníci možná pro svůj věk
du obnovy vodohospodářského majetoken vedoucí na náměstí, tam kde býa zdravotní obtíže nedovedou posoudit,
ku, na němž má městys kumulovány fin.
vala kuchyně dříve. Toalety budou doplco je pro ně samotné nejlepší. Na to reprostředky pro tyto účely.
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agoval p. Brčák, že mu nepřijde správné, aby si obyvatelé HB sami stanovili,
že se jim nehodí, aby byt obecně vůbec
někdo využíval, obzvláště za situace,
kdy např. v D. Bukovsku máme ubytovaného obyvatele původem z Horního,
o kterého se staráme. Tato záležitost
bude ještě projednána s OV Horní Bukovsko.
• Ing. Němec má dotaz k záměru dlouhodobého využití nemovitosti čp. 33
v Dolním Bukovsku – prozatím tato nemovitost slouží jako nájemní byt, jiné využití se zatím nenabízí.
• P. Kohout má dotaz k navýšení finančních nákladů na řešení dlažby v prostoru
šaten v ZŠ – starostka uvedla, že v souvislosti s opravami bylo potřeba provést
kompletní položení nové dlažby, to nebylo předmětem dřívější zakázky, když
se v prostorách rekonstruovala kanalizace. Toto je nový úsek, cílem je sjednocení prostoru dlažbou.
• Ing. Svoboda má dotaz k bodu č. 21
z jednání RM č. 39 – jedná se o řešení
výstavby ČOV na Horním Bukovsku a
jejím vlivu na studny v její blízkosti. P. Malecha uvedl, že bylo vydáno k projektové
dokumentaci na výstavbu ČOV souhlasné stanovisko společnosti Povodí Vltavy
a Městského úřadu Týn nad Vltavou,
odboru životního prostředí. ČOV je navržena tak, aby nedošlo k znehodnocení
vody ve studních, kdy nátoková nádrž na
splaškovou vodu a vedlejší rybník jsou
izolovány tak, aby nebylo možné vodu ve
studních znehodnotit.
Schválení výběru zhotovitele na akci
„Nástavba ZŠ Dolní Bukovsko“
• Z předložených nabídek byla zastupitelstvu doporučena ke schválení nabídka
firmy HORA s.r.o., Tábor, IČ 260 15 889
s nabídkovou cenou 8 363 517,56 Kč
bez DPH.
• Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje zhotovitelem akce
„Nástavba ZŠ Dolní Bukovsko firmu
HORA s.r.o., Tábor s nabídkovou cenou
8 363 517,56 Kč bez DPH.

Hlasování: 13/0/1 (Zdeněk Tůma).
• Po schválení vybraného zhotovitele
běží 15denní lhůta pro odvolání, poté
bude podepsána Smlouva o dílo a do
sedmi dnů bude zhotoviteli předáno
staveniště k započetí prací. Realizace
akce je dle smlouvy do 300 dní. Pro akci
je ještě nutné vybrat stavební dozor.
Návrh rozpočtu městyse na rok 2021
• Zastupitelům byl zaslán návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, kdy krytí schodku je zajištěno finančními prostředky na
BÚ městyse. Ing. Němec má připomínku k výši schodku, neboť pro příští rok
může dojít z důvodu koronavirové krize
k propadu plánovaných daňových příjmů. Starostka reagovala, že v případě
nenaplnění plánovaných příjmů by bylo
možné k realizaci některých akcí požádat ke krytí úvěrem, které jsou nyní velmi
výhodné. Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje návrh rozpočtu na
rok 2021 dle předloženého materiálu ke
zveřejnění.
Hlasování: 13/0/1 (Ing. Jan Němec).
• Dále byla zastupitelům předložena
rozpočtová opatření č. 33–35.
• RO č. 33 – finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 108 780 Kč.
• RO č. 34 – navýšení rozpočtu v příjmech o 310 tis. Kč (příjmy z prodeje
dřeva, příjmy z úroků, rozvoz obědů,
DPFO, daň z hazardních her).
• RO č. 35 – navýšení výdajů o 824
tis. Kč (projektová dokumentace ČOV
HB, údržba veřejné zeleně a veřejných
prostranství, krizová opatření, výdaje
na volby do zastupitelstva kraje, nákup
DDHM a opravy radnice).
• RO č. 36 – účelová neinvestiční dotace pro SDH ve výši 59 939 Kč.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje rozpočtová opatření č. 33–36.
Hlasování: 14/0/0.
• Zůstatky na běžných účtech městyse
k dnešnímu dni činí 18 910 102,46 Kč,
na fondech 4 366 750,85 Kč.
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Schválení plánu inventur
• Zastupitelům byl ke schválení předložen Plán pro provedení inventur. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje Plán pro provedení inventur
a inventarizace majetku, pohledávek a
závazků městyse k 31. 12.2020 a jmenování inventurních a inventarizační komise. Hlasování: 14/0/0.
Vyhlášení veřejné zakázky na akci
„Lékařský dům“
• Paní starostka informovala, že po vydání stavebního povolení bude potřeba
vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele
akce.
• Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje vyhlášení veřejné zakázky
na akci „Lékařský dům Dolní Bukovsko“. Hlasování: 11/0/3 (Jiří Brčák, Pavel Kohout, Ing. Jan Němec).
Majetkové záležitosti – prodej, směna obecního majetku
• Do výběrového řízení na výběr zhotovitele akce „Výměna oken a dveří v kabinách na hřišti“ bylo podáno 5 nabídek.
Nejvýhodnější nabídku podala firma
OTHERM, IČ 260 68 982 – 435 558 Kč
bez DPH.
• Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje zhotovitelem akce „Výměna oken a dveří v kabinách na hřišti“
firmu OTHERM. Hlasování: 14/0/0.
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
• P. Kapinusová má dotaz, zda budou
mít v příštím roce osady možnost čerpání
finančních prostředků z tzv. fondů osad –
podmínky přídělu a čerpání fin. prostředků se pro rok 2021 nemění.
• Paní starostka informovala, že vzhledem k zákazu shromažďování občanů
proběhne letos rozsvícení vánočních
stromků bez přítomnosti veřejnosti, a i za
této okolnosti jsme obdrželi dar od Skupiny ČEZ na akci „Rozsvěcování vánočního
stromku v Dolním Bukovsku“ a to ve výši
15 000 Kč + DPH. Budou pořízeny nové
ozdoby a doplněn Betlém u kostela.

ZE ŠKOLKY

ZE SPOLKŮ

Poděkování

Předvánoční čas v MŠ

Rády bychom touto cestou poděkovaly paní Vomáčkové
z ul. Staré Město za zpestření adventního času nádhernou
předvánoční výzdobou svého domu, které vévodila loutka
sv. Mikuláše v životní velikosti s košíčkem plným dobrot
pro hodné děti. Oceňujeme, že si i v tomto čase plném
omezení dala tu práci a vytvořila pro děti nečekané překvapení. Děti měly obrovskou radost.
Nádherná vánoční výzdoba přináší zářivé jiskřičky do očí
všech a rozjasňuje tak dlouhý zimní čas. Děkujeme.
Hedvika Svobodná a Helena Votřelová

Prosincový čas v mateřské škole byl třpytivě kouzelný,
a to nejen kvůli sněhu, který nám napadal, ale hlavně
díky všemu, co jsme zažili. Jako každý rok nás začátkem prosince navštívil Mikuláš s čertem. Děti se na
jejich příchod těšily, ale trochu se i bály. Mikulášovi zazpívaly písničku a čertovi slíbily, že se polepší a budou
hodnější. Za odměnu dostaly dáreček a nechybělo
sem tam nějaké to uhlí. Po odchodu Mikuláše s čertem si spousta dětí oddychlo a už nic nebránilo tomu,
abychom začali s přípravami na Vánoce. Společně
jsme si nazdobili stromeček, upekli cukroví, zazpívali si koledy a také připomněli některé vánoční zvyky
a tradice. Vánoční atmosféru nám vykouzlilo divadélko Zvoneček, které nám zahrálo Vánoční pohádku.
Nezapomněli jsme také napsat dopis Ježíškovi a teď
už budeme netrpělivě čekat, jestli k nám Ježíšek přiletí a splní některé z dětských přání.
Lenka Bártová

Kolektiv zaměstnanců MŠ přeje rodičům
a dětem krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do roku 2021 mnoho zdraví
a spokojenosti.

budov v majetku městyse (základní a mateřské školy, jídelny a samotného úřadu). Zbytek výjezdů, které nás zaměstnaly, byla spolupráce se záchrannou službou, pátrání po
pohřešované osobě, odstraňování obtížného hmyzu, jehož bylo letos požehnaně. Jeden výjezd na planý poplach
(neohlášené pálení), odstraňování nebezpečných látek na
komunikaci a čištění kanalizací. Součet všech události
k začátku prosince je 37. Každoroční náplní celého roku je
údržba naší techniky, které se věnuje spousta hodin. Dále
se členové jednotky v průběhu roku zúčastňovali různých
typů školení a výcviků s technikou na stanici v Českých
Budějovicích, nebo u nás v místní zbrojnici. Letošní rok
byl velmi poznamenán pandemií, počet školení byl velmi
omezen. Jak už bylo několikrát zveřejněno, hlavní událostí
roku 2020 pro naši jednotku je nákup nové zásahové cisterny. Tímto bych chtěl poděkovat našemu zřizovateli za
velmi kladný přístup, a hlavně za finanční ne zrovna malou
podporu, kterou vložili do nákupu nové cisterny a věřím, že
naše spolupráce bude pokračovat jako doposud.

Ohlédnutí za rokem 2020
Letošní rok byl na události pro jednotku velmi rozmanitý.
Krom dopravních nehod, na které nejsme předurčeni a ani
tak moc vybaveni a nějaké evakuace osob, nebo majetku,
jsme zasahovali asi u všeho. Jednotka během roku byla
vyslána operačním střediskem ke třem požárům. Asi největší zásah letošního roku byl požár chaty v Kostelci v brzkých ranních hodinách šestého ledna. Stává se docela daným pravidlem, že každoročně se přes naše nejbližší okolí
přežene větší vítr. Vyvrací a láme stromy, i letos tomu nebylo jinak. V létě napršelo více vody, než by mělo, a to v lokalitě na Padělkách. Zde jsme čerpali vodu a stavěli hráze
z pytlů písku. Za větší akce lze určitě považovat desinfekce

Především bych rád poděkoval všem členům zásahové jednotky, a hlavně jejich rodinám za jejich velkou
obětavost a ochotu, kterou věnují dobrému chodu
naší jednotky. Přeji všem krásné Vánoce a hodně štěstí
v novém roce 2021.
Velitel zásahové jednotky Klika St. ml.

Rok 2020 v tělovýchově

sáhl i sportovní život v Bukovsku Covid-19. Jarní soutěže
mládeže a mužů se již nerozběhly.
Světlo na konci tunelu se objevilo až ke konci května, kdy
došlo k rozvolňování pravidel a amatérští sportovci se mohli
vrátit na sportoviště za dodržování hygienických pravidel.
V červnu pak muži odehráli turnaj Fotbal spojuje.
Tak jak se pomalu vracel život do normálu, navracel se
i ten sportovní. V červenci jsme uspořádali tradiční Memoriál Martina Macha, žáci se vydali na soustředění do

Letošní přestupný rok nebyl jen přechodným v počtu dní,
ale stal se „jiným“ i pro všechny z nás.
Na začátku roku naši nejmladší dohráli turnaj v Týně nad
Vltavou, stihli jsme uspořádat valnou hromadu, poslat
muže na soustředění a nechat je zahrát každoroční turnaj
Regent cup ve Staré Hlíně. Co se týče sportovních aktivit
to byl na období březen–květen konec. Jako celý svět za12
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ZE SPOLKŮ
Máme v plánu uspořádat karneval, dětský den, pohádkovou cestu i Mikulášskou jízdu. Za tento rok se nám podařilo
uspořádat pouze pohádkovou cestu, která se velmi líbila.
Žáci mají již domluvený termín na soustředění v Kardašově
Řečici, které by mělo proběhnout 25. - 30. 7. 2021.
Na závěr. V roce 2020 jsme získali dotaci od Českého
svazu rekreačního sportu – Sport a zdraví – Sportujeme
pro zábavu, kondici a zdraví a máme zažádáno u Národní
sportovní agentury o dotaci s názvem Můj klub 2021.

Kardašovy Řečice, v srpnu se uskutečnil tenisový turnaj
smíšených dvojic Hetero open a rozjela se podzimní část
soutěžního ročníku 2020/2021. Odehrálo se pár utkání
a přišla druhá vlna. S jejím nástupem došlo ke zpřísňování
pravidel při sportu až k opětovnému zastavení soutěží. Podruhé se sportovní život zastavil.
A co nás čeká v roce 2021? Vše se bude odvíjet od covidové situace. Prozatím je v plánu, že fotbalový podzim se
bude dohrávat na jaře. Naše mládež i muži budou tímto
začínat o měsíce dříve, než jsou zvyklí.
Termín valné hromady zatím není znám, ale určitě Vás budeme včas informovat podle toho, jak se bude situace vyvíjet.
To samé platí i o akcích, které TJ každoročně pořádá.

Do nového roku Vám za celou TJ přeji hlavně pevné
zdraví a radost z pohybu.
Těším se na brzká setkání.

Mgr. M. Zahradníková
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Výklenková kaplička ve
Hvozdně má nový obrázek

Výklenková kaplička na staré cestě ze Hvozdna do Bzí byla za přispění Jihočeského kraje kompletně opravena. Po konzultaci s památkářem Jiřím Hladkým byl do hlavního výklenku vsazen nový obrázek sv. Jana Nepomuckého vytvořený Jiřím Honissem technikou
podmalby. Soška tohoto světce, která se zde původně nacházela,
před mnoha lety zmizela. Nedávno byla nalezena při rekonstrukci
sousedního domu. Po zrestaurování bude uložena v kapličce ve vsi,
kde tak bude lépe chráněna.
Historie podmalby
Obrázky vytvořené technikou podmalby se ve střední Evropě začaly objevovat v souvislosti s návštěvami významných poutních
míst. Ty nejstarší dochované pocházejí z první poloviny 15. století
z rakouského poutního místa Mariazell. K největšímu rozkvětu této
techniky na českém území došlo především v druhé polovině 19.
století, kdy při sklárnách v pohraničních oblastech vznikaly malířské
dílny. Námětem typických lidových podmaleb byly téměř výhradně
náboženské motivy – výjevy ze života Ježíše Krista a Panny Marie nebo postavy svatých. Obrázky nejprve malovali samotní skláři
v hutích jako přivýdělek, s jejich rostoucí oblibou se pak mnohé
dílny proměnily na manufaktury. Obrázky se prodávaly na poutích
a staly se neodmyslitelnou součástí interiéru venkovských stavení.
Česká lidová malba na skle je dodnes považována za jednu z nejvýznamnějších v Evropě.

Výtvarník Jiří Honiss, pro kterého se podmalba stala inspirací již v
dětství, je původní profesí železničář. Technice podmalby na sklo
se věnuje ve svém volném čase. Témata vycházející z lidové tradice zobrazuje osobitým stylem, přesto jeho autorský rukopis jasně
odkazuje na historické tradice a náboženská témata. Jiří Honiss
obdržel v roce 2015 cenu Ministerstva kultury Nositel tradice lidových řemesel za obor podmalba na skle a v roce 2018 Cenu
hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic.
Až půjdete na adventní procházku, naplánujte si ji přes Hvozdno.
Věřím, že vás pohled na tuto krásnou drobnou sakrální stavbu
potěší (GPS: 49.156691, 14.557411).
Přeji všem krásné Vánoce!
PhDr. Monika Zárybnická

ZE STARÝCH KRONIK

Trochu z hasičské historie

ve sbírce. Praporečníkem sboru byl jmenován Josef Kolář
a jeho pobočníkem Jan Kukačka. Kmotrou praporu byla
paní Marie Malechová, matkou praporu Marie Šoukalová
a družičkami Božena Růžičková a Anna Zemanová. V roce
1973 byl prapor zaslán do dílny Uměleckých řemesel
v Praze k opravě. V roce 1985 byla vyrobena replika původního praporu, který je v současné době umístěn v Hasičském muzeu v Bechyni. Prapor zhotovila paní Krátká ze
Sezimova Ústí za 6 000 Kčs.
Po bezmála 35 letech se výbor sboru v druhé polovině roku
2019 rozhodl pro zhotovení nového praporu. Je vyroben
dle vzoru toho původního a dnes dojde k jeho slavnostnímu vysvěcení. Nový prapor zhotovila paní Anna Pavlišová
z Českých Budějovic za částku 43 000 Kč.
Samozřejmě na něm nemůže chybět naše heslo: „BLIŽNÍMU NA POMOC“.
Na závěr mi dovolte, abych jménem výboru místních
hasičů i všech členů popřál našim spoluobčanům
z Dolního Bukovska a přilehlých osad příjemné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, a hlavně
zdraví v následujícím roce.
Za SDH Dolní Bukovsko Tomáš Pavlásek, velitel sboru.

V tomto čísle zpravodaje bych Vás nyní seznámil, kde
všude jsme byli na valných hromadách a kdo navštívil tu
naší. V této nelehké době se omezil nejen běžný život, ale
i ten hasičský. Mimo zabezpečení běžného chodu našeho
sboru a oprav našeho vybavení se v podstatě nic neděje,
a proto si myslím, že je vhodná chvíle zavzpomínat na minulost.
V minulém vydání jsem psal o Bukovském setkání, kde
mimo jiné došlo k svěcení nového praporu, který je v pořadí třetí u našeho sboru. U této příležitosti jsme společně
s paní knihovnicí zhotovili leták, který dostali vzácní hosté,
a byl umístěn na každém stolu, aby do něho mohli nahlédnout i ostatní návštěvníci. Text přibližuje historii našeho
praporu:
Dne 31. prosince LP 1882 došlo z popudu tajemníka Jana
Panského z Třeboně k založení sboru dobrovolných hasičů v Dolním Bukovsku. V roce 1932 při příležitosti oslav
50 let od založení místního sboru byl po dlouhých projednáváních zakoupen spolkový prapor. Zhotovila ho paní
Mladá z Tábora za 3 670 Kč a peníze na něj byly vybrány
14

1941

• Na začátku roku přišlo mnoho sněhu. Často se muselo prohazovat. Na sníh chodila celá obec a nemohlo se tomu stačit.
Kdo by nešel, byl by pokutován. To platilo do 8. února, pak přišla
velká obleva. (H. Bukovsko)
• Bylo nařízeno okresním úřadem v obci ustanovit komisi pro
povinnou dodávku dobytka. Zrekvírovaný dobytek byl odváděn
do Veselí-Mezimostí a do Dynína. Cena za 1 kg živé váhy hovězího dobytka se pohybovala 6-7 korun, u vepřového asi 7 korun
za kilo.
• V měsících lednu a únoru řádily nemoci u hovězího dobytka.
Objevila se motolice, slintavka a kulhavka. Uhynulo 7 krav a několik kusů drobného dobytka.

• Odbor sociálního zabezpečení v Č. Budějovicích doporučil
k vyplácení čtyřem zdejším občanům nemocným TBC pravidelný
měsíční příspěvek 100 Kčs.
• Lidová myslivecká společnost v D. Bukovsku provedla 6. února podle příkazu Ministerstva zemědělství odchyt zajíců na honebním území D. Bukovska, zvláště v poloze u lesa Kopaniny.
Nadháňku zajíců provedli občané a starší žáci devítiletky za příznivého počasí na zasněženém terénu. Do sítí nahnáno a uvízlo 37
zajíců, na více chytač neměl bedny. Zajíci v oddílech po jednom
s trochou jetele a mrkví odesláni z nádraží Dynín.
• Od 15. února pozorován přílet a zpěv skřivanů, špačků a divokých husí.

1951

1971

• Začátkem roku bylo velmi chladno, denní mrazy dosahovaly
-14°C, noční -23°C. V druhé půli ledna nastal přelom a přišlo
pozvolné tání. Střídání sněhových a dešťových přeháněk trvalo
až do 23. března, kdy sníh úplně roztál.
• Podle provedeného sčítání je v obci celkem 91 osobních automobilů, který ještě před několika lety byl považován za luxusní předmět. Mimo to je tu 106 motocyklů, 252 chladniček, 252 praček, 54
kuchyňských robotů a celá řada zařízení podobného druhu.

• Dne 26. února přišlo opětovné nařízení o zavedení potravinových lístků na chleba a na mouku.

1961

• Rok začal blátivě, v polovině ledna přišly velké mrazy, ale netrvaly dlouho. V celku však proběhla zima mírně. Jednotlivé mrazy
udělaly škodu na uskladněných bramborech v krechtech, a to
hlavně u Státního statku na Horním Bukovsku.
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Z MATRIKY

Oranžový rok 2020

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

NAROZENÉ DĚTI
STELLA LANDOVÁ, DOLNÍ BUKOVSKO
DOMINIKA SUCHÁ, DOLNÍ BUKOVSKO

VIKTORIE TELVÁKOVÁ, DOLNÍ BUKOVSKO
TOMÁŠ IFKOVICH, HORNÍ BUKOVSKO

Bohužel v říjnu přišla druhá vlna Covidu-19 a poslední jmenovaná akce
se již nemohla uskutečnit. Doufáme, že příští rok již budeme moci
všechny plánované akce realizovat v plném rozsahu a společně se na
nich potkáme.

NAROZENÝM DĚTEM PŘEJEME ŠŤASTNÝ ŽIVOT.

A tak jako každým rokem je na místě poděkovat
našemu sponzorovi Jaderné elektrárně Temelín
Skupiny ČEZ za partnerství a podporu, které si
velmi ceníme a díky které je kulturní a společenský
život u nás pestřejší.

60

Divadlo všem generacím
v roce 2020
Stejně jako ostatní kulturní akce i divadelní sezóna v Dolním Bukovsku byla velmi poznamenána pandemií. V projektu Divadlo všem
generacím z programu Podpora kultury Jihočeského kraje bylo
plánováno 7 divadelních představení pro děti i dospělé diváky. Nakonec se nám podařilo uskutečnit 5 ze 7 představení. Děti potěšily
pohádky v podání Viktora Pirošuka nebo Víti Marčíka. Pro dospělé
zahrála Marešova divadelní společnost prvorepublikového Saturnina a Ženský amatérský spolek z Homolí se přestavil s kusem Dokud se tančí.

70

Jaroslav Malecha, D. Bukovsko
Václav Čtvrtník, D. Bukovsko
Roman Faflík, D. Bukovsko

Anna Draxlerová, D. Bukovsko
Milada Šramhauserová,
D. Bukovsko

65

75

Miluše Mrázová, D. Bukovsko
Eva Doubravka Šťastná,
D. Bukovsko
Bohuslava Poláková, Hvozdno
Marie Štovíková, Radonice
Miluše Svobodová, D. Bukovsko
Eva Jiříková, Bzí

v měsících lednu
a únoru oslaví

Jan Mach, D. Bukovsko
Jan Kubeš, D. Bukovsko

85
Božena Švingrová, D. Bukovsko

94
Marie Skoková, Hvozdno

Děkujeme Jihočeskému kraji za
finanční podporu projektu.
Markéta Farková
16

ÚMRTÍ

Anna Tomková, D. Bukovsko - 79 let
17
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Tři králové přijdou!

ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

vedle kasičky připraveny malé kousky požehnané křídy,
kalendáře a cukry rozložené tak, aby si je dárci mohli vzít
pro sebe.
Tříkrálová sbírka se nově pokusí své věrné příznivce oslovit
také on-line. Chceme tímto vyzvat zejména vás, mladší –
pomozte svým rodičům a prarodičům přispět do online
kasičky, která bude přístupná na webu www.trikralovasbirka.cz od poloviny prosince a umožňuje Vám darovat podle konkrétní obce, kterou si Vy zvolíte. Otevíráme tak společně nový prostor Třem králům, kteří
vám přinášejí požehnání a skrze vás darují pomoc těm
nejpotřebnějším.
Přípravy na sbírku se neobejdou bez dobrovolníků a štědrosti dárců. Pokud byste se chtěli aktivně zapojit do sbírky
jako koledníci či dobrovolníci, kontaktujte Farní charitu Týn
nad Vltavou:
Markéta Vlnatá, tel.: 733 676 684, e-mail: pecovatelky@
tyn.charita.cz a také, prosíme, sledujte informace na našem webu www.tyn.charita.cz

Tříkrálová sbírka bude, ale i Tři králové musí počítat s tím,
že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků
s dárci tváří v tvář. Čekejme tedy změny v průběhu největší celorepublikové sbírky a dobrovolnické akce. Při
velmi příznivé situaci, kdy nastane uvolnění všech opatření,
lze očekávat klasickou tříkrálovou koledu s požehnáním
Vašich domovů, a to v termínu od 1. do 24. ledna.
Pokud se situace nezlepší, proběhne Tříkrálová sbírka
s určitými omezeními tak, aby zajistila bezpečí koledníků
i dárců. Nechceme Vás připravit o požehnání, které koledníci do Vašich domovů přinášejí.
V případě, že nebude možné klasicky navštěvovat domovy
a popisovat dveře požehnanou křídou, projde obcí průvod
Tří králů v předepsaných rozestupech bez kasičky, budou
zpívat, aby Vám přinesli z bezpečné vzdálenosti požehnání
a přání všeho nejlepšího do nového roku. Poté budete mít
možnost přispět do kasičky, která bude umístěna ve vaší
obci po určité dny. Do Vaší obce vylepíme informační letáky, ze kterých se dozvíte, na jakém místě bude k dispozici
zapečetěná kasička. Na všech místech budou pro dárce

Více informací o sbírce na www.trikralovasbirka.cz
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Farní charita Týn nad Vltavou

VÝZVA PRO DĚTI A RODIČE

Hledáme dobrovolné koledníky, kteří by se k nám připojili
v Dolním Bukovsku a našich osadách.
Zájemci se mohou hlásit paní starostce na tel. 602 767 139.

Rolnička

Diakonie Rolnička je jedním ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické a vznikla v roce 1993 jako centrum
pro 12 dětí ze Soběslavi a blízkého okolí. V současné době
pomáhá více než 130 dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého táborského regionu, a kromě
Soběslavi má svou pobočku i v Táboře. Díky úzké spolupráci
se Speciálními školami Rolnička tak sociální, vzdělávací, terapeutické, rehabilitační služby i pomoc dobrovolníků mohou
klienti využívat od dětství až do důchodového věku.
Centrum denních služeb pro děti a dospělé podporuje ty
s nejtěžšími typy postižení, kteří pomoc druhých vyžadují neustále. Osobní asistenci využívají především školáci při
vyučování, kde jim pomáhá zejména při přípravě pomůcek,
sebeobsluze, jídle. Naopak chráněné bydlení je pro ty klienty,
kteří s lehkou dopomocí zvládají samostatný život a bydlení.
Na práci se připravují v sociálně terapeutické dílně a své zkušenosti pak uplatňují v chráněných dílnách nebo Obchodech
dobré vůle Rolničky. Zejména pro rodiny jsou velkou pomocí odlehčovací služby, ať už pobytové nebo terénní. Pečující
si díky ní mohou v klidu zařídit to, co při každodenní péči

o své blízké jinak nelze zvládnout. A v neposlední řadě denní
doprava klientů do Rolničky a zpět umožňuje klientům zůstat
v kontaktu s rodinou a zároveň dostat takovou podporu, kterou potřebují.
Rolnička je tu proto, aby každý mohl s potřebnou pomocí
dosáhnout osobního maxima a prožil celý život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma.
Potřebuje k tomu Vaši podporu.
Poslání:
Jsme různí, ale patříme k sobě. Každý člověk je jedinečný a zasluhuje respekt.

Vytápíte peletami? Norma nestačí, požadujte certifikaci
S nadcházející zimní sezónou je opět aktuální otázka vytápění. Stále větší oblibě českých domácností se těší dřevní
pelety. S poptávkou roste i nabídka a pelety nabízí celá
řada výrobců. Spotřebitel by měl být ovšem při koupi pelet ostražitý a vědět, že norma ČSN EN ISO 17 225-2 je
pro výrobce pouze technickým doporučením a není právně závazná. Osvědčení o kvalitě je navíc vydáno pouze na
základě vzorku, který výrobce na počátku výroby dodá do
laboratoře.
Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet je mezinárodní certifikace ENplus®, kterou v současné době vyžaduje značná
část výrobců peletových spalovacích zdrojů. V tomto případě certifikační orgán kontroluje celý proces – od kvality
vstupní suroviny přes výrobu, skladování, manipulaci, obchodní procesy a periodicky 1 x ročně kontrolu kvality pelet. Certifikované pelety jsou na obalu řádně označeny logem certifikace, třídou kvality a číslem licence. Pokud jsou
pelety volně ložené, je tato certifikace uvedena v dodacím
listu. Zatímco tuzemská výroba se z 96 % může pochlubit certifikací s nejvyšší jakostí A1, ze zahraničních výrobců
má certifikaci ENplus® jen 77 %. Nekvalitní pelety mohou
poškodit kotel, snížit jeho životnost a mít negativní dopad
na životní prostředí. Nákup levných pelet proto nemusí být
ve finále tím nejlepším a nejlevnějším řešením.

nou konzultaci (na téma vytápění, zateplení a rekonstrukce
domů, dotace pro energeticky úsporná opatření apod.) se
do Energy Centre České Budějovice (ECČB) můžete objednat na tel. čísle 387 312 580 nebo emailem na eccb@eccb.
cz, bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Pokud si nejste jisti, čím se při volbě vhodného zdroje vytápění pro váš dům nebo výběru kvalitního paliva řídit, využijte
bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu! Na bezplat18
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