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BUKOVSKÝ

ZPRAVODAJ
Návrh interiéru kulturního domu
Z historie techniky hasičského sboru
Tříkrálová sbírka

Placení poplatků na rok 2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE

poplatek za psa 100 Kč a za každého dalšího 300 Kč

PORUCHY ELEKTŘINY - E.ON

– splatnost 30. dubna 2020
poplatek za odpady – splatnost 30. dubna 2021

tel. 800 22 55 77

516 Kč za osobu, která má trvalý pobyt v obci
516 Kč za rekreační objekt platí majitelé objektu,

PORUCHY VODOVODU A KANALIZACE
ČEVAK

i když nemají v  obci trvalý pobyt
Sleva 50% - lze uplatnit u poplatku za odpad pro držitelé průkazky

tel. 800 120 112

ZTP/P a studenty, kteří jsou ubytováni mimo obec a osoby zdržující
se mimo ČR v době delší 2 měsíců. O této skutečnosti je nutno

PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

předložit doklad.
Výše uvedené poplatky lze platit:

http://bit.ly/voBUKOVSKO

hotově v pokladně úřadu městyse

nebo Petr Malecha tel. 601 349 768

složenkou k vyzvednutí na úřadu městyse,

OSTATNÍ PORUCHY

kde pracovnice sdělí variabilní symbol,

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

bezhotovostním převodem na účet městyse,

který je nutné při placení na složenku vyplnit
číslo účtu, variabilní symbol a částku sdělí pracovnice městyse.
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Inzerce ve zpravodaji

https://www.dolnibukovsko.cz/

Celobarevný inzerát umístěný
v sekci inzerce:
A4 1800,1/2 A4 1000,1/4 A4 600,1/8 A4 (cca vizitková velikost) 400,-

Starostka Mgr. Ivana Makovičková tel. 602 767 139
Podatelna tel. 606 690 392
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:30 - 11:30, 13:00 - 17:00
Středa: 7:30 - 11:30, 13:00 - 17:00
Pátek: 7:30 - 11:30

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

tel. 601 349 768

OBECNÍ KNIHOVNA

(1. PATRO KULTURNÍHO DOMU)

Ve stupni 5 a 4 protiepidemického systému PES je možný
pouze výdej předem objednaných knih. Pro objednání
volejte na tel. 607 089 006.
Odpovědná osoba: Markéta Farková

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. Design Studio s.r.o., České Budějovice. Náklad 350 výtisků. Uzávěrka příspěvku do příštího čísla je 11. 4. 2021.
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Obecní hostinec v kulturním domě bude zrekonstruován
v průběhu letošního roku. Pro představu zveřejňujeme  v tomto
číslo pár fotografií vizualizace.
V únoru jsme se vrhli na dokončení rekonstrukce levého
traktu vnitřku budovy úřadu. Již je zhotoven strop, nové rozvody elektřiny, chystáme se na podlahy, je odstraněno dřevěné
obložení a zrekonstruována zasedací místnost.
V lednu byl vybrán ve výběrovém řízení odborný lesní hospodář pro naše lesy. Na základě nejnižší nabídkové ceny se
jím stal Karel Jedlička, Vlkov 17. Prioritou pro toto období je
vybudování tzv. lesoparku v lese vedoucím na Horní Bukovsko
po pravé straně. Dále budeme řešit tzv. nahodilou těžbu v pelejovickém lese, cca 300 kubíků borových souší. V popovickém
lese cca 50 – 70 kubíků kůrovce, v lese vedoucím na Horní Bukovsko cca 30 kubíků borových souší a v Malsínech nahodilá
těžba soušek a živelná těžba cca 40 kubíků smrku a 40 kubíků
borovice.
V lednu proběhla i přes veškerá omezení Tříkrálová sbírka. Koledníci nemohli chodit do domácností, ale kasičky jsme
umístili do obchodu k Hatwikům, do Trefy, na poštu a na podatelnu úřadu. Celkem se vybralo 12 648 Kč. Věříme, že se dočkáme lepších časů a společně obnovíme tradici, kdy Tři králové vyjdou do ulic a vesnic, navštíví domovy a předají lidem Boží
požehnání a přání všeho dobrého do nového roku osobně.
Krásné zimní dny plné pohody a příjemný začátek jara vám
přeje vaše starostka.

Slovo starostky

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
první dva měsíce roku 2021 máme již téměř za sebou.
I přes nepříznivost doby se nám podařilo rozjet některé investiční akce. V únoru proběhla kolaudace druhého pořadí obecní budovy na Horním Bukovsku. Objekt budou využívat hasiči
z Horního a bude v něm umístěna také knihovna. Po terénních
úpravách na zahradě, bude využívána jako sportoviště.
V lednu proběhlo předání realizace nástavby základní školy. Dle smlouvy má stavební firma HORA s.r.o. na zhotovení
stavby 300 dní. Jakmile se začne budovat nové patro, bude
znemožněn vjezd do ulice V Hradu z nám. Jiráskovo až ke
školce. Pro pěší bude vybudován dvoumetrový průchod. Zvažovali jsme možnosti zajištění stavby, ale tato komplexní bude
nejbezpečnější. O konkrétním datu zavedení tohoto omezení
budeme občany informovat. Mezitím se v budově školy rekonstruují dva kabinety, ředitelna a sborovna.    
Opět nemohu nezmínit parkování na chodnících. Opakovaně zdůrazňuji, že parkování na chodnících znemožňuje jejich údržbu, čímž se zvyšuje nebezpečí úrazu na
takovém neupraveném chodníku. Rovněž často přes parkující automobily nelze chodník chodcem ani využít. Prosím
vás, kteří takto nesprávně parkujete, zejména v Týnské ulici,
ale i jinde, buďte ohleduplní k ostatním.  
Připomínám lhůtu pro podání žádosti o příspěvek na kulturní, sportovní a společenské akce, ta je i letos do konce února,
nezapomeňte tedy požádat včas, abychom vaše akce mohli
finančně podpořit.
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42. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konaná dne 21. 12. 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. 12. 2020 je
21 338 873 Kč.
O podporovaný byt požádala žadatelka přechodně bydlící u syna v Týnské
ulici, doložila požadované doklady o příjmu, o bezdlužnosti. Aktuálně není jiný
žadatel, který by byl v tíživé situaci. RM
schvaluje uzavření nájemní smlouvy s žadatelkou na podporovaný byt. Byt bude
užívat s nezletilým synem. Hlasování:
4/0/0.
Nabídku za účelem zajištění služby –
Návrh cen projekčních prací na projekt
„Dílčí úpravy hospody v KD v Dolním Bukovsku, podaly 3 subjekty. Předmětem
nabídky je návrh interiéru, projekt pro
společné povolení a koordinace při výstavbě.
RM schvaluje zpracovatelem projektu
„Dílčí úpravy hospody v KD v DB společnost JINÝROZMĚR CZ. Ing. arch. Lukáš
Švejda, se sídlem Dobrovodská 634/76,
ČB 370 06, IČ: 88196542 za cenu 205
500 Kč bez DPH.  Hlasování: 4/0/0.
S žádostí o odpuštění nájmu za dvorek, na RM se obrátili nájemci, bytem na
Horním Bukovsku 5. Argumentují tím, že
nepoužívají dvorek, že věci vynesli na zahradu. RM konstatuje, že dvorek stejně
užívají a zahradu zpoplatněnou nemají.
Návrh usnesení RM nesouhlasí s prominutím poplatku, jinak by měl být účtován
poplatek za využití zahrady.
Se žádostí o poskytnutí dotace ve
výši 150 000 Kč se na RM obrátila TJ

Dolní Bukovsko. Pro rok 2020 byla poskytnuta dotace ve výši 200 tis. Kč. RM
schvaluje poskytnutí příspěvku na rok
2021 ve výši 150 000 Kč TJ Dolní Bukovsko, z.s., IČ 60073535. Hlasování: 4/0/0.
RM stanovila komisi pro otevírání obálek na akci „Stavba lékařského
domu“. Termín výběrového řízení bude
upřesněn. V tuto chvíli, čekáme na dodání upraveného rozpočtu. RM schvaluje členy komise pro výběrové řízení
na výběr zhotovitele stavby Lékařského
domu: Petra Malechu, Tomáše Pavláska, Pavla Kohouta, Ing. Jana Němce,
Boženu Janečkovou. Náhradníky stanovila Jiřího Brčáka, Jaromíra Kliku, Ing.
Jana Bořutu, Mgr. Ivanu Makovičkovou,
Ing. Jana Svobodu. Hlasování: 4/0/0.
RM projednala stav autoparku ve
vlastnictví městyse. Městys má půjčenou dodávku z SDH DB pro svoz dětí
z Pelejovic do školy a zpět. Není vhodné
řešení si dodávku několik let půjčovat,
P. Malecha navrhuje zvážit koupi ojeté
dodávky do vlastnictví městyse, paní Míchalová rozváží obědy vozem Kangoo,
který není v dobrém technickém stavu,

ale pro pracovní četu by ještě stačil. Novou dodávkou by paní Míchalová vozila
i obědy. Dále máme Formana a Octavii,
tato auta budou z počátku roku 2021
prodána. Starostka rovněž navrhuje pořízení osobního vozu, neboť je zvykem,
že starosta služební vůz využívá. Octavii nikdy nevyužívala proto, neboť s ní
jela služebně pouze 2x a pokaždé se
to potýkalo s technickými potížemi, kdy
vozem se nedalo dojet ani na místo cíle
cesty, natož zpět. Radní souhlasí s pořízením vozu pro starostku. Vše závisí na
finanční situaci městyse.
Na RM se obrátila žadatelka se žádostí o souhlas o připojení k veřejnému
vodovodu na pozemku parc. č. 1046/4 se
zřízením vodovodní přípojky a umístěním
stavby vodovodní přípojky na pozemcích
parc. č. 1046/1 a 1046/4 v kú Popovice
u Dolního Bukovska. RM souhlasí s připojením žadatelky k veřejnému vodovodu
na pozemku parc. č. 1046/4  se zřízením
vodovodní přípojky a umístěním stavby
vodovodní přípojky na pozemcích parc.
č. 1046/1 a 1046/4 v kú Popovice u Dolního Bukovska. Hlasování: 4/0/0.

43. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konaná dne 11. 1. 2021
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 11. 1. 2021 je
21 543 544,- Kč.

Termín otevírání obálek k výběrovému
řízení pro OLH a lesníka byl stanovena
na 12. 1. 2021. Vzhledem k faktu, že na
12. 1. bylo v mezičase nařízeno několik
jednání – místní šetření, budou obálky
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otevřeny v pátek 15. 1. 2021. V souvislosti s výběrovým řízením byla projednána změna v komisi: Ivana Makovičková,
Z. Tůma, T. Pavlásek, náhradníci: J. Klika, P. Kohout, J. Brčák. P. Malecha na
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vlastní žádost z komise odstoupil. RM
schvaluje členy komise pro výběrové
řízení na výběr OLH a hajného pro lesy
v majetku městyse Dolní Bukovsko Mgr.
Ivanu Makovičkovou, Zdeňka Tůmu, Tomáše Pavláska a náhradníky J. Kliku, P.
Kohouta a J. Brčáka. Hlasování: 5/0/0.
RM byla doručena cenová nabídka
na akci rekonstrukce podlah a výměna
podlahové krytiny ve škole, konkrétně ve
dvou kabinetech, ředitelně a sborovně.
Celková nabídka je na částku 99 659
Kč na všechny místnosti. RM dodává,
že v souvislosti s rekonstrukcí podlah
by měly být místnosti i vybíleny, s tím, že
nejprve budou vybíleny místnosti a poté
až zrealizována podlaha. P. Malecha
rovněž dodává, že jsme na jednání RM
avizovali, že ročně bychom uhradili rekonstrukci jedné třídy, takže by měla být
také realizována nyní v tomto období.
RM schvaluje úhradu rekonstrukce podlahy 2 kabinetů (23 567 Kč + 22 658 Kč),
ředitelny (30 258 Kč) a sborovny (23 176
Kč) v budově ZŠ, spočívající ve zbroušení podlahy a výměně krytiny. ZŠ pověří realizátorem akce společnost Martin
Irmiš Ambiente podlahy, IČ 63909669,
Lišov. Hlasování: 5/0/0.
Žádost o odkup pozemku odděleného geometrickým plánem předložil
občan z D. Bukovska. Jedná se o pozemek, který měl za to, že je jeho, neboť po něm vede plot. Celkem se jedná
o výměru 27 m2. RM provedla místní
šetření s katastrální mapou a navrhuje
směnit pozemek za pozemek parc. č.
2740/46 o výměře 15 m2, který zasahuje
do příjezdové cesty. Zbytek by žadatel
doplatil za cenu obvyklou, což ale není
cena 188,79 Kč/m2. Vzhledem k tomu,
že naposledy jsme prodávali obecní pozemek za cenu 240 Kč/m2, cena uvedená v přiloženém znaleckém posudku
nesplňuje definici ceny obvyklé. P. Malecha seznámí žadatele s návrhem výše
uvedeného řešení.
Žádost o pronájem nemovitosti
zaslala občanka z D. Bukovska. Týká
se pozemku před domem čp. 430 pro
účely parkování vlastního vozidla, neboť

tam dále dochází ke sporům mezi sousedy. RM konstatuje, že nelze prodat
místní komunikaci a doporučí žadatelce
se obrátit na vlastníka vozidla a situaci řešit s ním. Žadatelka argumentuje,
že se veřejnost domnívá, že obyvatelé
domu jsou zaměstnanci společnosti,
které patří červené služební vozidlo a je
jim to nepříjemné.
RM navrhuje podat žádost o dotaci na pořízení majetku pro SDH, konkrétně se jedná o opravu vodní nádrže
u CAS Tatra. Předpokládaná cena je
cca 120 000 Kč, dotace je ve výši 70%
z částky 120 000 Kč. RM schvaluje podání žádosti o dotaci za účelem opravy
vodní nádrže CAS Tatra v předpokládané výši 120 000 Kč. Výše dotace je 70%
z ceny díla. Hlasování: 5/0/0.  
P. Malecha požádal RM o schválení žádosti o dotaci na JČK na pořízení
nové sekačky – traktůrku, která by byla
pro využití TJ na sečení hřiště. Předpokládaná cena je cca 150 000 Kč, výše
dotace je 70% z pořizovací ceny sekačky. RM schvaluje podání žádosti o dotaci
za účelem pořízení traktůrku – sekačky
v předpokládané hodnotě 150 000 Kč.
Výše dotace je 70% z pořizovací ceny.
Hlasování: 5/0/0.
P. Malecha požádal RM o schválení žádosti o dotaci na JČK na výměnu
oken na sportovním zařízení na hřišti.
Okna již byla poptána na základě výběrového řízení z roku 2020, kdy vítěznou
nabídku předložila společnost O-therm
s.r.o. Nabídka byla na částku 435 557
Kč bez DPH. Dotace byla již v minulosti poptávána, ale nebyli jsme úspěšní,
zkusíme to i letos. Výše dotace je 70%
z ceny díla.  RM schvaluje podání žádosti o dotaci za účelem výměny oken na
tribuně v předpokládané ceně díla 435
557 Kč. Výše dotace je 70 % z ceny díla.
Hlasování: 5/0/0.
RM projednala žádost o dotaci do
JČK do programu Záchrana kulturních
památek. Necháme opravit boží muka
v Sedlíkovicích. Jsou na pozemku občana ze Sedlíkovic, který s opravou
souhlasí. Vzhledem k faktu, že je objekt
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památkově chráněný, je oprava naceněna na částku cca 250 tisíc Kč, naše
spoluúčast je ve výši 30%. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na JČK do
programu Záchrana kulturních památek,
na rekonstrukci božích muk v Sedlíkovicích, Předpokládaná finanční spoluúčast
je 30% z ceny díla. Hlasování: 5/0/0.
RM projednala žádost občanky
z Popovic, jejímž prostřednictvím žádá
o koupi pozemku parc. č. 1018/8 v kú
Popovice u Dolního Bukovska. RM
s prodejem nesouhlasí z několika důvodů, z nichž nejzásadnější je, že by byl zamezen přístup jiné majitelce nemovitosti
na její pozemek z tohoto směru. Dále je
tento pozemek na trase možné kanalizace, která v Popovicích stále chybí.
Z. Tůma dodává, že pozemek je veřejnosti nepřístupný, neboť je tam stále
vstupní/vjezdová brána a tu by měli žadatelé odstranit, neboť v současnosti
pozemek nemají ani v nájmu.
Starostka požádala J. Kliku o zpracování přehledu sakrálních křížků na
území Dolního Bukovska i osad ideálně
do 30. 6. 2021 a zakreslení do mapy
včetně pořízení fotografií.
RM diskutovala o rozšíření veřejného osvětlení na území DB a osad. Veřejné osvětlení bude doplněno konkrétně
v Pelejovicích a na Horním bude opraveno 2 sloupy u Faflíkových a na křižovatce
u Bradáčových. Doplněn sloup v Sedlíkovicích vedle Krškových, v Radonicích
u Přírodní zahrady a směrem k novostavbě J. Jindry.
Z. Tůma navrhuje probrat (částečně
vykácet) remízek mezi Dolním Bukovskem a Popovicemi, aby nic nebránilo
realizaci cyklostezky. Sejdeme se na
místě a označíme dřeviny k vykácení. Edit z února: Cesta povede po kraji tohoto remízku, tzn. mezi dřevinami
a polem, nevhodné dřeviny (keře) byly již
odstraněny.
Z. Tůma má připomínku k faktu, že
AGRO družstvo rozoralo pole až ke kraji, přičemž bylo domluveno, že nebude
orat až ke kraji pole, protože se tam plánuje cyklostezka. T. Pavlásek dodává,
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že tam byla kukuřice a po kukuřici není
možné nechat pole neorané.
Na RM se obrátila nájemnice prostoru kadeřnictví s žádostí o výměnu podlahové krytiny, neboť stávající je nahnilá
a nevhodná. Současná situace je ideální
k výměně krytiny, když není možné činnost vykonávat. V souvislosti s tímto reagovala starostka, že vada na podlaze je
rovněž i v obchodě u Hatwiků a že bude
toto opraveno současně. RM schvaluje výměnu podlahové krytiny v prostoru
kadeřnictví a opravu vady v podlahové
krytině v obchodě U Hatwiků v téže budově. Hlasování: 5/0/0.
Na RM se obrátil občan s žádostí
o finanční příspěvek na vjezd k jeho rodinnému domu. Původně bylo domluveno s majiteli domů v lokalitě „Padělky“,
že obdrží příspěvek na vybudování vlastního vjezdu, proto i tento žadatel příspěvek obdrží. RM schvaluje příspěvek na
vybudování vjezdu k jeho RD ve výši
5 000 Kč. Hlasování: 5/0/0.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti spočívající ve vedení elektrických

kabelů (kapličky) na pozemku parc. č.
2766/9 v kú Dolní Bukovsko společností
E.ON Distribuce za úplatu 1 000 Kč bez
DPH. Schvaluje se za účelem položení
kabelů NN do země v Popovicích. Hlasování: 5/0/0.
Na RM se obrátil občan s žádostí
o finanční příspěvek na vjezd k jeho rodinnému domu v lokalitě Na Padělkách.
RM schvaluje příspěvek ve výši 5 000
Kč jako příspěvek na vybudování vjezdu
k jeho RD. Hlasování: 5/0/0.
RM navrhuje vyřadit studii rekonstrukce vnitřních prostor radnice z majetku městyse jako zmařenou investici.
Investice je vedena na účtu nedokončeného majetku ve výši 189 547 Kč.
Vnitřní prostory radnice byly upraveny
formou oprav. Jedná se o administrativní úpravu, neboť práce, které byly v létě
v budově úřadu zhotoveny, byly vedeny
jako oprava a nikoli jako rekonstrukce.
Projektová dokumentace byla řešena
pro stavební povolení z důvodu, že jsme
žádali o dotaci, kde to bylo podmínkou.
Dotaci jsme nedostali, nakonec se vnitřní prostory opravovaly bez stavebního

povolení, tedy jsme o něho nežádali,
proto nyní musíme mít výdaj za projektovou dokumentaci účetně veden za
zmařenou investici, jinak bychom opravu museli mít vedenou jako rekonstrukci,
což je náročnější i po technické stránce
a je nutné na rekonstrukci mít stavební
povolení. V důsledku se o zbytečnou investici nejedná, protože oprava se prováděla v duchu zpracované projektové
dokumentace. RM schvaluje vyřazení
studie rekonstrukce vnitřních prostor
radnice ve výši 189 547 Kč jako zmařenou investici. Hlasování: 5/0/0
RM byly předloženy rozpočtová
opatření č. 40-42.
RO č. 40 – vyúčtování a vratka dotace „Divadlo všem generacím“ ve výši
2 350 Kč.
RO č. 41 – finanční příspěvek na
zmírnění kůrovcové kalamity ve výši
345 110 Kč.
RO č. 42 – dotace na pořízení domácích kompostérů pro občany ve výši
711 845,42 Kč.

44. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konaná dne 25. 1. 2021
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 25. 1. 2021 je 22 002 357,- Kč.
OLH – proběhlo výběrové řízení na výběr
OLH pro lesy v majetku Dolního Bukovska. V pátek dne 15. 1. byly otevřeny
obálky zájemců o výkon OLH a lesníka
pro lesy v majetku městyse. Z protokolu
o otevírání obálek, který byl téhož dne
zaslán zastupitelům vyplývá, že vítěznou
nabídku podal Karel Jedlička, Vlkov 17,
znějící na 400 Kč na rok. RM schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na výkon činnosti OLH a lesníka pro lesy v majetku městyse Dolní Bukovsko s Karlem Jedličkou,

Vlkov 17, IČ 72105763 za cenu 400 Kč
za hektar za rok do 31. 12. 2023. Hlasování: 5/0/0.
RM diskutovala o zahájení prací
na zkultivování lesoparku mezi Dolním
a Horním Bukovskem. J. Klika předložil
vizualizace zpracované paní Mrázovou,
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zahradnicí ze sv. Anežky. Z. Tůma navrhuje po konzultaci s K. Jedličkou a iniciativou Bukovský les jiné zpracování.
Diskutovalo se též o vstupu do plánovaného lesoparku, zda to bude lepší od
Kovaříkových nebo za Dušákovými. Až
zmizí sníh, dojdeme se na místo podívat.

Z ÚŘADU MĚSTYSE
S majitelem pozemků se budeme domlouvat na směně pozemků v kú Dolního Bukovska za lesem směrem na Horní, za účelem scelení cyklostezky. Edit
ze dne 2. 2. Majitel pozemků souhlasí
s výměnou, ještě dořešíme konkrétní

matice v Pelejovicích, kdy žadatel požá-

Škoda Octavia, není v dostatečně dob-

dal o prodej obecního pozemku parc.

rém technickém stavu, proto ho starost-

č. 20 v kú Pelejovice za účelem stavby

ka nevyužívá a není účelné vozidlo dále

zimního zimoviště pro dobytek a zároveň

vlastnit. Po konzultaci s panem Jiřím

oplocení vepřína v souvislosti s novou le-

Brčákem, který akcentuje nedobrý stav

gislativou k zamezení výskytu prasečího

motoru, který spočívá ve zvýšené spo-

moru. Místní prostřednictvím OV dekla-

třebě oleje a nutnosti překroužkovat a

2

rují nesouhlas s tím, že s J. Šťovíčkem

zrepasovat motor, navrhuje starostka

a u vlastníka připadá v úvahu pozemek

se nejedná snadno, obtěžuje obyvatele

prodejní cenu 35 000 Kč. Bude zveřejněn

různými imisemi, nepoužívá řádně in-

záměr k prodeji a bude prodán zájemci

výměry pozemků. Za městys jde o pozemek parc. č. 593 o výměře 7 852 m
parc. č. 460/11 o výměře 9 385 m .
2

V tomto týdnu bude zahájena rekonstrukce vnitřních prostor úřadu spočívající v odstranění obložení zbývající části
chodby, rozvodů elektřiny, kazetového
stropu, zhotovení nových štuků a výměny podlahy. Bude se opravovat i zasedací místnost, předmětem opravy naopak nebude obřadní místnost. Elektřina
bude provedena v ceně díla i materiálu
do 50 000 Kč a bude ji realizovat společnost Elektro Kappa s.r.o., tedy stejná
společnost, která dělala úřední část úřadu včetně kanceláří. Na štuky, kazetový
strop, škrabání stěn a výmalbu, včetně
ozdobné tzv. škrábané omítky do zasedačky byly osloveny subjekty – viz tabulka na předchozí stránce.

RM schvaluje zhotovitelem akce

„Oprava vnitřku budovy městyse II“,
PROXMA s.r.o., Horusice 48, IČ: 280 88
077 za cenu 250 236,69 Kč vč. DPH.
Hlasování: 5/0/0.
Starostka informovala o rozhodnutí
o poskytnutí dotace EFEKT, což znamená, že jsme obdrželi 1,8 milionu Kč na
revitalizaci osvětlení v DB a v osadách.
Spoluúčast je 50 %, musíme tedy v rozpočtu počítat se spoluúčastí včetně nákladů na pořízení sloupů el. osvětlení.
Harmonogram je zvažován následující:
V roce 2021 dojde k projektové přípravě, výběru požadovaného osvětlení a výběru zhotovitele, realizace bude probíhat
v následujících letech. Tzn. spoluúčast
přijde na řadu nejdříve v roce 2023.
Starostka informovala RM o proble-

sekticidy, ani po sobě nezametá, když

s nejvyšší nabídkou. Dále je ve vlastnictví

vozovku znečistí hnojem, uhynulá zvířata

městyse vozidlo Škoda Forman, které

jsou roztahána po okolních polích. Na

nemá smysl prodávat, v únoru mu kon-

druhé straně, vesnice je ideálním pro-

čí technická, pokud technickou projde,

storem pro rozvoj zemědělství. O prodeji

ještě bude používán na sběrném dvoře.

bude jednat zastupitelstvo. Starostka

V nedobrém technickém stavu je rov-

však deklaruje, že by raději požadovaný

něž vozidlo Renault Cangoo, které má

pozemek neprodávala. Žadatel je vlast-

obdobnou závadu jako Škoda Octavia.

níkem pozemků v kú Radonice, kde by

Starostka navrhuje pořídit služební vozi-

bylo užitečné pozemek případně směnit,

dlo pro ni, s možností osobního užívání

ale tímto krokem by se jistě obyvatelé

tak, jak zde bylo vždy zvykem. RM nemá

Pelejovic mohli cítit poškozeni.

připomínky, pouze Z. Tůma navrhuje

Inspekce živ. prostředí projednala

zamyslet se s pořízením vozidla na ope-

stížnost na kácení kaštanové aleje v DB.

rační leasing, aby bylo možné cca každé

Inspektorka vytkla, že starostka ve svém

4 roky vůz měnit a aby i případný nový

rozhodnutí nenařídila náhradní výsadbu.

starosta měl možnost si vybrat vozidlo

Bylo ČIŽP navrženo, že v kú Bukovsko

dle sebe. Operační leasing s sebou nese

či osad bude vysázena kaštanová alej.

i řadu jiných výhod, jako např. úhrada

Na druhou stranu kaštanová alej ničí

pojištění. Toto řešení probere starostka

vozovku, tedy není úplně vhodné vysá-

s paní účetní a případně osloví některé

zet ji podél vozovky, jako vhodné místo

prodejce vozů za účelem zpracování

k výsadbě starostka navrhuje alejí oddě-

nabídky. Předmětem nabídky by prav-

lit opticky katastr Hvozdno a Radonice.

děpodobně bylo vozidlo Škoda Karoq.

Pokud by měl kdokoli lepší nápad na

RM schvaluje prodej osobního vozidla

umístění kaštanové aleje, bude vítán.

Škoda Octavia 1,6, rok výroby 2005 za

RM projednala žádost vlastníků pozemků v lokalitě dle ÚP Z.DB.7 v DB,

nabídkovou cenu 35 000 Kč nebo nejvyšší nabídce. Hlasování: 5/0/0.

která je určena k zástavbě. Prostřednic-

P. Malecha informoval o nutnosti za-

tvím žádosti navrhují, abychom se jako

dat územní studii, tzn. rozparcelovanos-

městys podíleli na stavbě ZTV. Vzhledem

ti. Na Padělkách nyní staví F. Mazanec

k tomu, že uvedené nemovitosti nejsou

a P. Toms a ti potřebují doložit tuto

v majetku městyse, nemůžeme se ani fi-

územní

rozparcelovanost.

Žádost

nančně podílet. RM však deklaruje vůli

o rozparcelovanost schvaluje ZM, zadá-

k součinnosti př stavebních pracích.

ní zpracovává Městský úřad v Týně nad

Vlastníci budou sezváni k jednání.

Vltavou a vybere zhotovitele.

Starostka navrhuje prodat vozidlo
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Z ÚŘADU MĚSTYSE

18. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko konané dne
14. prosince 2020
Přítomni: I. Makovičková, P. Malecha, T. Pavlásek, J. Klika
Omluven: Z. Tůma

Projednáno:
Kontrola usnesení z minulého
zasedání
Starostka provedla kontrolu plnění usnesení z minulého jednání – byla podepsána Smlouva o dílo se zhotovitelem akce
„Výměna oken a dveří kabin na hřišti“.
Okna jsou objednána do výroby, letos
k výměně určitě nedojde, což však ničemu nevadí.
Smlouva na akci „Nástavba ZŠ“ zatím podepsána nebyla, stavební dozor
pro akci je zajištěn – 1x týdně bude prováděna kontrola prací.
Starostka informovala o rozpočtu na
akci „Lékařský dům“, který by měl být
cca 20 mil. Kč. Pokud by v příštím roce
došlo k neočekávanému snížení příjmů
byla by akce realizována na etapy. Ing.
Němec navrhuje při realizaci stavby volit úspornější variantu. P. Malecha uvedl,
že budou zvoleny úspornější varianty výstavby.
K zamýšlenému zbudování nového
oválu na hřišti, že předběžně je cena
oválu odhadnuta na cca 7 mil. Kč, ale
řešení terénních úprav by stálo min. dalších 7 milionů a realizace tudíž není aktuální z finančních důvodů a velké náročnosti projektu.  
Dotazy k činnosti RM
Ing. Bořuta má dotaz k realizaci ČOV
na Horním Bukovsku. Starostka uvedla,
že majitelka sousedních pozemků nedá
souhlas s vedením kanalizace přes její
pozemky, požaduje změnu jejích pozemků na stavební. Problém bude řešen
tak, že se ČOV posune a tím kanalizace
přes pozemky soukromého majitele nepovede.
P. Kohout má dotaz na úpravu plotu
vedle okálů Na Chobotě – navrhuje ho
upravit tak, aby byl hezčí, např. malbou.
Starostka dodala, že cesta, která tam
vede, bude upravena recyklátem.

Schválení rozpočtu městyse
na rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl
před projednáváním v zastupitelstvu řádně zveřejněn. Na téma investiční priority
v roce 2021 se vedla diskuse, ale zásadní připomínky ke zveřejněnému návrhu
nebyly a starostka dala hlasovat o jeho
schválení.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočet na rok 2021 jako
schodkový. Celkové příjmy rozpočtu
jsou 35 194 tis. Kč, výdaje 49 453 tis. Kč
a rozpočtovaný schodek 14 259 tis. Kč.
Schodek bude kryt z prostředků na běžných účtech městyse. Součástí schváleného rozpočtu je rozpočet Sociálního
fondu a Fondu oprav a obnovy vodohospodářského majetku. Závaznými ukazateli rozpočtu zastupitelstvo schvaluje
celkové příjmy a výdaje rozpočtu, financování a neinvestiční příspěvek zřízené
příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ Dolní
Bukovsko) ve výši 2 900 tis. Kč.
Současně ZM pověřuje radu městyse ke schvalování rozpočtových opatření
týkajících se dotací vždy, a ostatních rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč.
Hlasování: 12/0/2 (Jan Kohout, Pavel
Kohout).  
Ing. Němec ještě zdůraznil, že vzhledem k očekávanému propadu příjmů, je
potřeba realizovat v příštím roce pouze
rozpočtované akce.
P. Kohout má připomínky k realizaci
oprav v KD Dolní Bukovsko.
Starostka informovala o průběhu
úprav, Ateliéru Malý Velký byla vypovězena smlouva na zpracování projektu, probíhá vyklízení objektu a bourací práce,
které zvládne městys svépomocí. Starostka dodala, že na příštím jednání RM
bude vybrán zhotovitel projektové dokumentace. Po diskuzi starostka přislíbila
zastupitelům zaslat zpracování návrhu
projektantem Ing. Jozou k prostudování.
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Současně apelovala na zastupitele, aby
si zaslané materiály prostudovali, stejně tak jako veškeré další, které k tomu
mají k dispozici a pokud mají připomínky,
nechť se rychle ozvou, protože bude využívat stávající situace a směřovat k rekonstrukci dle plánku, který zpracoval
Ing. Arch. Švejda.
JUDr. Bartošová uvedla, že je potřeba zrušit záměr pronájmu obecní hospody v KD, neboť v současné situaci je
bezpředmětný.
Starostka informovala o zůstatcích
na účtech městyse ke dni 14. 12. 2020:
běžné účty – 19 168 301,07 Kč,
účty fondů – 4 375 225,97 Kč.
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtových opatření.
RO č. 38 – navyšuje výdaje rozpočtu
na opravy ZŠ, opravu střechy KD Sedlíkovice a opravy KD Dolní Bukovsko.
RO č. 39 – úprava rozpočtových
položek bez vlivu na výši rozpočtovaného schodku v příjmech i výdajích
o 1 132 000 Kč.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočtová opatření č. 38
a 39. Hlasování: 14/0/0.  
Komplexní pozemkové
úpravy kú Popovice
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje Plán společných zařízení, který
byl zpracován v komplexní pozemkové
úpravě pro kú Popovice u Dolního Bukovska. Hlasování: 12/0/2 (Pavel Kohout, Ing. Jan Němec).  
Komplexní pozemkové
úpravy Zálší
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
souhlasí s předloženým plánem společných zařízení, do jehož územního obvodu zasahuje plán společných zařízení
probíhajících komplexních pozemkových
úprav Zálší. Hlasování: 14/0/0.  

Z ÚŘADU MĚSTYSE
Majetkové záležitosti – prodej,
směna obecního majetku
Starostka informovala zastupitele, že
městysi byla doručena žádost o odkoupení obecních pozemků v kú Bzí u Dolního Bukovska. Zastupitelstvo městyse
Dolní Bukovsko schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků KN 1663 o výměře 16 m2, KN 254/2 o výměře 14 m2,
KN 255/2 o výměře 275 m2 a KN 255/4
o výměře 186 m2 v kú Bzí u Dolního Bukovska ve vlastnictví městyse. Hlasování:
14/0/0.

Spol. E-on má záměr zbudovat na
území městyse dvě nové trafostanice.
Jelikož pozemky pod plánovanými trafostanicemi jsou městyse, žádá E-on
o jejich odkoupení. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje zveřejnění
záměru prodeje pozemků 221/8 o výměře 24 m2 a 442/30 o výměře 20 m2 v kú
Dolní Bukovsko ve vlastnictví městyse.
Hlasování: 14/0/0.
Různé – připomínky, dotazy
a interpelace zastupitelů městyse

Hospodaření městyse za rok 2020
v tis.Kč
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM

29 567,5
6 545,6
405,1
8 433,2
44 951,4

VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

26 183,0
15 732,5
41 915,5

Výsledek hospodaření-přebytek
Stav fin.prostředků k 1. 1. 2020
Stav fin.prostředků k 31. 12. 2020

Rozpočet městyse za rok 2021
				

3 035,9
22 580 468,24
25 586 128,29

P. Kohout navrhuje projekt na úpravy KD
zpracovaný p. Jozou zaslat k nahlédnutí
všem zastupitelům.
Ing. Bořuta má dotaz k provedení
stavby chodníků v ul. U Cihelny – stavba
nebude do konce roku ukončena.
JUDr. Bartošová má dotaz k omezení průjezdu v ul. Na Hejčarech – zatím
není řešeno.
P. Brčák má dotaz k řešení jednosměrné ul. V Hliníku – je řešeno na MěÚ
Týn nad Vltavou.

Celkem daňové příjmy

Příjmy v tis. Kč

Výdaje v tis. Kč

           29 002

Celkem nedaňové příjmy
a výdaje
             6 192                  49 453

ÚHRN VŠECH PŘÍJMŮ
A VÝDAJŮ		

35 194 		

49 453

Rozpočtovaný schodek			

14 259

Nově zrekonstruovaný obecní dům na Horním Bukovsku.
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Z ÚŘADU MĚSTYSE

Návrh koncepce interiéru kulturního domu

Koncepci řešení interiéru kulturního domu navrhl Ing. arch. Lukáš Švejda. Prostor bude nově rozčleněn. Vlevo v hale hlavního
vchodu bude šatna. Do haly bude umístěna skleněná stěna s dvoukřídlými dveřmi. Naproti šatně bude umístěn nový vstup do
sálu. Napravo kuchyně a bar pohostinství. Stávající vstup do sálu bude rovněž zachován. V místě bývalé kuchyňky budou stoly  
pro hosty. Vybrané stěny budou obloženy keramickým obkladem šedých a béžových odstínů s kamenným vzorem.
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ZE ŠKOLKY

Hurá zima!

Kočičky na návštěvě u hasičů

Zimní olympijské sporty ve školce

Berušky staví na zahradě sněhuláka

Kočičky si zkouší různá povolání
Tento rok si děti pravou zimu plnou sněhu opravdu užívají. Když
jsme si začali povídat, jakými znaky se období zimy vyznačuje,
začalo nám venku krásně chumelit. Neváhali jsme a hned jsme
vyrazili na školkovou zahradu. Tam děti postavily několik sněhuláků, válely obří sněhové koule a na kopci si ujezdily dráhu,
kde závodily na lopatách. V tomto období se děti seznámily
také s různými druhy zimních sportů. Měly možnost vyzkoušet
si potřebné vybavení pro hokejisty a lyžaře. A protože byly děti
ze zimních sportů nadšené, uspořádali jsme si pravou zimní
olympiádu!   
První disciplína byla slalom na lyžích. Kdo ji zvládl pokračoval
střelbou s hokejkou a pukem na branku. Padal jeden gól za druhým. Nechyběla ani jízda na bobech. Všichni sportovci se snažili
závodit na maximum. Olympijské hry nám ukončila slavnostní
fanfára a nastal čas ocenění. Každý sportovec za svou snahu
a výkony získal medaili a sladkou dobrotu.
Bc. Lenka Bártová

Krtečci závodí na lopatách
11
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Radonická silvestrovská procházka

Zimní sportování v Radonicích

Poslední naše letošní plánovaná akce – silvestrovská procházka. Po mnoha dnech bez sluníčka nás na Silvestra mile překvapila „obloha jako vymetená“. To se nám to šlo, do zad nás
mile hřálo sluníčko a trasu, kterou naplánovala Venda Kovářová
jsme všichni zvládli – bylo to kolem 8 km a skoro všichni účastníci se domluvili na odpolední procházce na Nový rok – i tato
procházka díky sluníčku vyšla.  
Za osadní výbor přejeme všem do roku 2021 – rok ve zdraví a bez „korony“, protože realizovat společné akce v současné
době nemůžeme.   
Marie Kapinusová

Díky letošní lednové nadílce sněhu a mrazu jsme měli o zábavu
postaráno. Dokud byl led, tak každý den předseda osadního
výboru Pepa Jindra dětem rybník prohrnul a kdo měl zájem,
tak mohl celý den bruslit.
Také sněhovou nadílku jsme využili a Jindra Kubát nám
upravoval stopy na běžky, takže často zasněžené stopy vždy
obnovil. Byly to zhruba tratě kolem 4 km, na které jsme se každý den vypravili.
Pokud nám znovu nasněží a zamrzne rybník, tak určitě budeme v našich aktivitách pokračovat.
Za osadní výbor Marie Kapinusová

Vandalismus

Omluva

V tomto čase plném omezení jsem se rozhodla, že po loutce
sv. Mikuláše vytvořím pro děti sněhuláka s košíčkem plných
dobrot. Když šly děti okolo, zaskočily si zamlsat. Byly šťastné
a měly obrovskou radost. Vždy se k nám rády vracely a měly
košíček vždy naplněný.
Dne 8. února jsem se dočkala překvapení. Nějací vandalové v odpoledních hodinách vnikli do zahrady a sněhuláka
poničili. Rozšlapané věci i hlavu rozházeli po silnici a masku
roztrhali. Klobouček a zbytek věcí naházeli údajně do potoka.  
Dnes malé děti stojí u zahrady a pláčou, že je sněhulák zničený.
Na jaro připravuji novou dekoraci, opět pro děti, ale vůbec
nevím, jestli mám pokračovat.
Co přijde příště? Máme se bát?
Jaroslava Vomáčková

Omlouváme se paní Jiřině Balážikové, že jsme v čísle
2/2020 zveřejnili fotografii, na které je zachycena. Fotografie měla být pouze ilustrativního charakteru a nebylo naším
úmyslem paní Balážikovou urazit. Za nepříjemnosti se ještě
jednou omlouváme.
			
Mgr. Ivana Makovičková, starostka

Inzerujte v Bukovském zpravodaji.
Podrobnosti naleznete na druhé straně.
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Z historie techniky hasičského sboru
Začátek tohoto roku se bohužel pro nás všechny nese ve stejném duchu jako
konec loňského. Vše je značně omezené a platí to i o dění u hasičů. Zabezpečujeme běžný chod sboru, nescházíme se ve větším počtu na brigády ani na
výborové schůze, abychom co nejvíce předcházeli společnému setkání. Bohužel v letošním roce naše řady opustili dva naši členové, a to pánové Jiří Suk
a Jiří Zeman, který v době, kdy jsem u hasičů začínal, dělal pokladníka sboru.
V minulém vydání jste měli možnost si přečíst o historii našich praporů. V tomto čísle ukážeme druhou část letáku z Bukovského setkání, která je věnována
zásahové technice, kterou jsme měli, či stále máme k dispozici.
I když v Dolním Bukovsku byla zakoupena čtyřkolová stříkačka již roku
1835, k založení sboru hasičů v naší obci došlo až o necelých padesát let
později. V květnu 1883 vzplanul v Bukovsku velký oheň, při němž hořelo
5 stavení. Na tento popud obec zakoupila novou čtyřkolovou stříkačku značky Smékal. Ke konci 19. století se připojili ke sboru mladší sousedé, kteří se
zasloužili o koupi dvoukolové stříkačky. Tu máme dodnes k dispozici  v plně
funkčním stavu. V roce 2017, kdy náš sbor slavil 135 let od svého založení,
prošla kompletní generálkou, na které má největší podíl Stanislav Klika starší.
Co se týká automobilů, tak jsme měli k dispozici Pragu RN, dva Klöcknery,
z nichž jednoho máme stále plně funkčního. K vidění je při oslavách výročí
spřátelených sborů nebo při zvláštních příležitostech, mezi které bezesporu
patří svatba někoho z řad našich členů.
Dále tři Škody 706 (z toho jednu novou z roku 1984), dopravní automobil
AVIA, který byl z roku 1990 a byl také nový a LIAZKU 101 CAS 24. Na výjezdy
máme v současné době k dispozici TATRU 148 CAS 32, technický automobil
NISSAN, dopravní automobil FIAT Ducato, který máme nový od září 2015.
Od letošního března vlastníme Scanii CAS 20, která je celkově dvanáctým a čtvrtým novým zásahovým vozidlem našeho sboru, potažmo zásahové
jednotky.
Naším společným přáním je, aby náš nejnovější přírůstek sloužil všem
co nejlépe a pomáhal nám naplňovat heslo sboru vyšité na našem praporu:
,,BLIŽNÍMU NA POMOC‘‘.
Za SDH Dolní Bukovsko Tomáš Pavlásek, velitel sboru

Scania CAS 20
13

Klöckner

Tatra 148 CAS 32

ZE SPOLKŮ

Covidové aktualitky od mladých hasičů
Do nového roku 2021 jsme vstoupili opět v režimu, který nám
nedává příliš prostoru k tréninkům, natož závodění a činnosti.
Přesto zůstáváme v on-line spojení a snažíme se udržovat skvělou partu prostřednictvím naší skupinky. V letošním
roce jsme již stihli soutěž o nejhezčího sněhuláka či nejhezčí
zimní obrázek. Sněhuláků a různých iglú se nám sešlo hned
14. Všechny děti byly odměněny medailí ve tvaru sněhuláka
a drobnou cenou, první místo získalo sněhuláka Olafa z pohádky „Zimní království.“
Fotografky a malířky, též získaly drobnou cenu a první
místo krásnou háčkovanou hračku – šnečka, kterou věnovala
jedna maminka. Ještěže si dokážeme spoustu věcí vymyslet
a vyrobit, a tak motivaci a radosti dětem můžeme předávat.
Nyní se účastníme velké desetidenní hasičské výzvy, kterou
pořádají naši přátelé z SDH Zliv a my jsme pro změnu na toto
klání dodali medaile. Dětem jsme rozvezli švihadla a první výzvu
máme za sebou. Je moc fajn, že se zapojili i někteří rodiče,
a tím vyslovili podporu svým dětem.   A tak máme pořád co
dělat, i když trénink naživo to nenahradí.
Ještě bych se chtěla vrátit ke konci minulého roku, kde
jsme ještě stihli pár závodů.

14

ZE SPOLKŮ

Dvojboj alias trojboj v Bukovsku s novou bonusovou disciplínou se opravdu vydařil, vždyť zde byla rekordní účast
a zúčastnil se i tým ze Středočeského kraje. Nějaká ta medaile
zbyla i na nás jak v mladší kategorii – štafeta v uzlování, tak
v požárním útoku – starší žáci. Odpoledne potom proběhla plánovaná slavnost na svěcení nové stříkačky, kde byla oceněna
naše dorostenka, která se v letošním roce stala vicemistryní
republiky ve výstupu na věž.
Stihli jsme i poslední kolo Stimax cupu na 60 metrů překážek v Ústí nad Labem a odtud přivezli nejen osobní rekordy, ale
i několik ocenění v první desítce.
Na Borovanské stovce se nám též velmi dařilo, a i odtud
jsme dovezli nejen několik umístění v první pětce (jedno 2., dvě
4., a jedno 5. místo), ale i nějaký ten pohár a medaili, včetně
výhry ve finálovém rozběhu starších dorostenek.
Na stovkovém závodě ve Skutči jsme měli pouze dva závodníky, nicméně stříbro ve středním dorostu a osobní rekord
ve středních dorostenkách nás povzbudil do další činnosti.
Posledním závodem bylo podzimní kolo nového ročníku
2020/2021 v Chrášťanech. Čekaly na nás tři druhy štafet a opravdu se nám zadařilo. Ve starší kategorii si do jarního kola doneseme

1. místo (dvakrát jsme zvítězili a jednou byli druzí) a mladší děti
s průběžným 4. místem. Ve štafetě 4x 60 dokázaly zvítězit nad
mnohem staršími soupeři i s věkovým průměrem 6,5 let.
Tím naše loňská činnost prakticky skončila, neboť se opět
naše země vrátila do lockdownu a opatření kvůli Covidu19.
Naše činnost omezeně v těchto obdobích probíhala, alespoň
elektronicky prostřednictvím naší facebookové skupiny.
Všichni už se těšíme, až se vrátíme do normálních kolejí,
i vzhledem k tomu, že některé děti jsou příliš malé na internetové schůzky. Podařilo se nám nakoupit za ušetřené peníze za
dopravu na závody několik nových věcí, které jsme již potřebovali k naší činnosti, za sponzorství a přízeň děkujeme našemu
městysi.  Zároveň jsme opět zažádali o dotaci z MŠMT.  
Děkuji všem, dětem, rodičům, celému sboru i našemu městysi za pomoc a podporu v roce 2020 a zachovejte nám přízeň i v roce 2021.
Všem přejeme pevné zdraví a snad již bude lépe.                          
Za mladé hasiče Hana Nejedlá
Stále přijímáme nové členy od 6 do 18 let.
Informace na telefonním čísle: +420 603 201 879.
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Tříkrálová sbírka
Farní charita Týn nad Vltavou děkuje všem dárcům, kteří i letos
přispěli do Tříkrálové sbírky a to i přesto, že je to stálo více
úsilí. Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci
Covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Přestože letos jste
vzhledem k situaci ohledně Covidu-19 v ulicích obcí Vltavotýnska ani ve městě Týně nepotkali žádné skupinky koledníků Tříkrálové sbírky, snažili jsme se Vám poslat online pozdrav, přání
všeho nejlepšího a Božího požehnání do roku 2021.
I letos, za dodržení covidových opatření, která nás provází
již od loňska, jsme Vás požádali o finanční příspěvek na pomoc
pro lidi v nouzi u nás i v zahraničí. Farní charitě Týn se potvrdil
předpoklad, že tradičnímu způsobu příspěvku „do kasičky“ dá
přednost většina dárců. Ve statických kasičkách, umístěných
v jednotlivých obcích na veřejně dostupných místech se vybralo 104 479 Kč.
Online koleda, která je letos novinkou, přinesla Farní charitě Týn 12 960 Kč. Tímto novým způsobem přispívání
do Tříkrálové sbírky je možné přispívat až do 30. 4. 2021.

Kolik činily příspěvky v kasičkách v Dolním Bukovsku?

Pošta
Obchod Hatwiků
Úřad městyse
Trefa
Celkem v kasičkách			

  3 591,  5 662,     809,  2 586,12 648,-

Farní charita Týn nad Vltavou děkuje zastupitelům měst,
obcí a farností za podporu a důvěru, které si velmi vážíme.
V této nelehké době nám vyšli vstříc, umožnili nám umístění
statických kasiček na bezpečných a dostupných místech a pomohli nám podpořit letošní netradiční tříkrálovou sbírku tímto
způsobem.
Výtěžek sbírek bude použit na podporu nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež BONGO, Klub seniorů – projekt Senior šance,  pečovatelské služby a občanskou poradnu.
Děkujeme Vám za Vaše dary.
Farní charita Týn nad Vltavou

ZE STARÝCH KRONIK

Ze starých kronik
1961
Koncem měsíce března a v měsíci dubnu přišly velké deště
a trvaly asi 3 týdny. Velké škody nenadělaly, jen byly zdrženy
práce na polích.

1971
V roce 1971 v akci „Z“ se počítá s výstavbou požární zbrojnice, autobusové čekárny, zavedením ústředního vytápění
v zdravotním středisku a s výstavbou prodejny Pramen v úhrnné částce 787 000 Kčs.

Z rozpočtu obce bylo koupeno 100 m3 kamene na opravu
obecních cest a 100 kusů rour na pokračování v prováděné
kanalizaci v obci. Roury jsou počítány na odvodnění příkopu od
čp. 27 kolem čp. 9 k úřadovně MNV na napojení do kanalizace
do silnice (kronika H. Bukovska).

1981
Souvislá sněhová pokrývka sešla 5. března. Jarní práce začaly
23. března. Jaro bylo převážně suché, více pršelo až od 16.
května. V noci z 17. na 18. dubna se objevil mráz -6°C, květy
stromů pomrzly.

Celá obec až na dvě čísla popisná jest socializována. Každému byla ponechána záhumenka o výměře 0,5 ha. Nyní již
bylo Státními statky jednáno na veřejné schůzi zrušení záhumenek. Zatím toho nebylo dosaženo. Toto jest jistě jen otázka
času a přesvědčení lidí a záhumenková hospodářství zmizí, tak
jako u některých sloučených JZD již se jich družstevníci dobrovolně zřekli (kronika H. Bukovska).

Volební program následujícího období zahrnuje výstavbu
nákupního střediska, zahájení stavby čistícího zařízení odpadních hmot a rekonstrukce kanalizace. Bude vystavěn objekt
pro restaurační zařízení.
Dne 27. ledna byla zahájeny práce spojené s výstavbou
nového nákupního střediska.

Dne 14. března na schůzi jednáno o nedostačujícím zásobování prodejny Masna v čp. 78. Bude reklamován zvýšený
příděl masa, uzenin nebo uzeného masa a případně i drůbeže. Uzeniny mají být dováženy ve středu a v pátek maso. V
červnu opětovně jednáno o přídělu masa. Vedoucí zásobování
sdělil, že příděl masa byl snížen o 30%. Po přezkoumání bylo
zjištěno, že ve zdejší Masně činí snížení přídělu 42%. Vedoucí
zásobování bude požádán o vysvětlení.

V rámci prohloubení služeb obyvatelstvu povolil národní výbor provozování drobných prací řemeslníkům. Dvě osoby vykonávají práce truhlářské, po jedné osobě práce pokrývačské
a klempířské, dámské krejčovství, opravu obuvi a práce zámečnické.
V kulturním domě bylo dokončeno jeviště, na jehož úpravu
poskytl odbor kultury Okresního národního výboru příspěvek
100 000 Kčs.

V samoobsluze je nutné uvést do provozu mrazící pult. Samoobsluha dostává nedostatečné množství kmínu, skořice a
hrozinek.

V rámci střediskového kulturního zařízení vznikla z 5 členů
SSM hudební skupina Maraton.

Byly stížnosti na zásobování pečiva a pozdní jeho dovoz –
často až po 9. hodině! Bylo jednáno s Jihočeskými pekárnami
v Táboře o dovozu bílého pečiva kolem 7. hodiny ranní, ale
opožděný rozvoz trvá dále. Prodejna má nárok na 150-200 kg
výražkového chleba, 1000-1200 rohlíků a jemného pečiva asi
200 kusů. Pečivo je dováženo denně, cukrářské výrobky jednou týdně ve čtvrtek asi 500 kusů.

1991
První polovina ledna slibovala brzký příchod jara – 10. ledna
jsme zaznamenali 16°C. V druhé polovině ledna však nastaly mrazy, i -18°C. Mrzlo téměř na sucho. Únor se vyznačoval
nevýrazným počasím, chladné deštivé dny se střídaly se dny
s náznakem jara. O Velikonocích napadl sníh a teplota klesla
k -2°C. Duben pokračoval ve střídavém počasí. Chladný byl
i 1. máj a následující dny.

V noci ze dne 28. února na 1. března proběhlo sčítání lidí
a domů. Domů napočítáno 251, bytů 267, z toho neobydlených 8 domů a 3 byty. Obyvatel s trvalým pobytem 920, dočasně přítomných odjinud 56.

Bukovský potok definitivně zmizel. Bylo dokončeno jeho
zakrytí. Byl stržen most, plocha byla postupně oseta travou.
Prostor celého bývalého potoka byl olemován trubkovým zábradlím.

Od 15. února pozorován přílet a zpěv skřivanů, špačků
a divokých husí. Dne 6. dubna dorazili vlaštovky do Bukovska
a čápi do Bzí.

Dne 7. dubna jsme byli vzrušeni zprávou o krádeži v našem
nákupním středisku. V noci z neděle na pondělí zmizely kartony
cigaret a kožené zboží.

Od 2. března kvetly olše lepkavé, 12. března se přidaly jívy.
Třešně chrupky rozkvetly 10. dubna a zimní jabloně 24. dubna.
17
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Dolní Bukovsko 1895

Bývalá středověká tvrz, dnes rybník Hraďák

Slavnostní odhalení pomníku padlým v roce 1925

Bukovsko v roce 1950

Stavba kulturního domu z první poloviny 60. let

Stavba pohostinství před dokončením – 80. léta

Bourané domy v místě nákupního střediska v roce 1981

Zatrubnění bukovského potoka dokončeno v roce 1991
18
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ÚMRTÍ
Naděžda Petroušová, D. Bukovsko – 69 let
Zdeněk Čepelák, H. Bukovsko – 64 let
Fejerčáková Edita,  D. Bukovsko – 53 let
Marie Hajná, Sedlíkovice – 82 let
Anna Švecová, Bzí – 77 let
Petr Mráz, D. Bukovsko – 39 let
Jiří Suk, H. Bukovsko – 73 let
Josef Černý, Radonice – 82 let

Děkujeme všem přátelům, známým a spoluobčanům, kteří se
přišli dne 8. 2. 2021 naposledy rozloučit s panem Josefem Černým a doprovodili ho na poslední cestě.            Rodina Černých

NAROZENÉ DĚTI
VALERIE HLAVÁČOVÁ, DOLNÍ BUKOVSKO
EMA HLAVÁČOVÁ, SEDLÍKOVICE

V lednu paní Božena Janečková oslavila významné životní
jubileum.

NAROZENÝM DĚVČÁTKŮM PŘEJEME ŠŤASTNÝ ŽIVOT.

Dne 6. dubna uplyne smutných 10 let od tragického
úmrtí našeho milovaného
Milana Šramhausera. Děkujeme za tichou vzpomínku. Rodina Šramhauserova

v měsících březnu a dubnu oslaví
70
Jana Fuchsová, Bzí
Josef Kapinus, D. Bukovsko
Růžena Tátovská, D. Bukovsko
Jan Dvořák, D. Bukovsko
Vlasta Kučerová, Radonice

60
Jan Pilarčík, D. Bukovsko
Jaroslav Malecha, Pelejovice
Jan Furiš, D. Bukovsko

75
Anna Járová, Hvozdno

80
Jan Peterka, Radonice

65

85

Marie Vítová, D. Bukovsko

Marie Hrůšová, D. Bukovsko
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Všechny Vás srdečně zveme
do naší podnikové prodejny
EXTRUDO
Tel. +420 735 173 128
U Kasáren 634, 375 01 Týn nad Vltavou
www.extrudo.cz
S ochutnávkou zdarma
se na Vás budeme těšit každou středu

AK
CE

Otevírací doba prodejny:
Po – 9,00 – 16,00
Út – 9,00 – 17,00
St – 9,00 – 17,00
Čt – 9,00 – 17,00
Pá – 9,00 – 16,00

Ke každému nákupu dárek!

Extrudo Bečice s.r.o.
Bečice 7
přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr:
Seřizovač balicích strojů – požadujeme – spolehlivost, manuální
zručnost, samostatnost, ochotu učit se novým věcem, vyučení
v technickém oboru výhodou
Obsluha míchací a balící linky – požadujeme - manuální zručnost,
pečlivost, flexibilitu.
Práce na 3, 2 nebo 1 směnu.
Nabízíme – zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí, možnost
profesního i platového růstu, podnikové benefity, stravenky, příplatky za
směnný provoz, slevu na nákup výrobků
Kontakt na telefonu: 731 446 509, nebo e-mail: salena@extrudo.cz

