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Přehled odpadů za roky 2018 - 2020
separovaný odpad (tříděný odpad) barevné kontejnery
ROK

2018

Plast
papír
sklo
tetrapack
Celkem "t"

14,61
14,99
22,60
1,54
53,74

cena za odvoz a
likvidaci DPH

349 200,00

2019
"t"

tříděný odpad dovezený na sběrném dvoře

2020

15,30
13,41
23,53
1,44
53,68

14,70
10,59
23,43
1,33
50,05

403 013,00

524 531,40

ROK

2018

Plast
Papír
Sklo
tetrapack
celkem "t"
cena za
odvoz a
likvidaci DPH

směsný odpad - svoz občané

6
23
8
0,00
37,72
198 030,00

2019

2020

10
38
8
0,00
56,03

9
23
11
0,00
42,94

288 382,75

350 924,80

"t"

směsný odpad dovezený na sběrném dvoře

2018

2019
2020
"t"
363
368,53
395,18
cena za odvoz a likvidaci s DPH
575 368,50
582 805,00
623 351,00

2018

2019
2020
"t"
62,58
70,36
73,58
cena za odvoz a likvidaci s DPH
78 225,00
85 346,00
100 151,00

Celkové náklady za odvoz a likvidaci odpadů v Kč včetně
DPH
rok 2018
1 200 823,50

rok 2019

rok 2020

1 359 546,75

1 598 958,20
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cesty, která kdysi existovala a po níž se chodilo z Horního na
koupaliště v Dolním Bukovsku. Ta existuje pouze na mapě. Postupovat lze tedy vzhledem k okolnostem pomalu a jsem ráda
za každou cestu, kterou se podaří opravit. Na tomto místě se
hodí zmínit, že konečně byla vybudovaná cesta v ulici Na Chobotě, mezi Kokešovými a okály. Tato cesta je určená pouze pro
pěší, cyklisty a kočárky, proto vjezd do této cesty bude zatarasen tak, aby bylo znemožněno automobilům tudy jezdit. Ještě
jednou děkuji paní Anně Kokešové, díky jejíž dobré vůli jsme se
mohli dohodnout a vybudování cesty zrealizovat.
Další věc, kterou na těchto stránkách nezmiňuji poprvé
je úklid psích exkrementů. Po mnoha diskusích jsme nakonec pořídili dva koše, jeden je umístěn mezi Trefou a budovou
Úřadu městyse a druhý u rybníka Hraďák. Pokud uvidíme, že
se tyto koše osvědčily a že majitelé mazlíčků jsou ochotni po
pejscích uklízet, pořídíme do našeho městyse další. Děkujeme
všem, kdo exkrementy po všech mazlíčcích uklízí.
Snad každý občan městyse si již všiml chodníků v ulici
U Cihelny. Věřím, že až budete toto číslo zpravodaje číst,
chodníky budou hotové a budou se budovat dva autobusové
zálivy, které slouží pro bezpečný výstup a nástup cestujících.
Vybudování těchto zálivů bylo podmínkou získání dotace a navíc dosud chyběla nástupní zastávka směrem na Budějovice.
U Cihelny se pouze vystupovalo. Nové chodníky zajistí bezpečnější průchod z Padělek do centra městyse.
V období vegetačního klidu došlo i k velkým prořezávkám
stromů jak na náměstí v Bukovsku, tak v některých osadách.
V rámci zdravotního ořezu stromů bylo nakonec pár stromů
pokáceno, neboť hrozilo nebezpečí pádu a škody na zdraví,
případně na majetku. Proti staré lípě u školy, která byla pokácena, jsem zaznamenala pár protestů. Každý bychom si přáli
zeleň a stromy kolem sebe, ale musíme být ohleduplní i k těm,
kteří mohou být těmito dřevinami ohroženi. Rovněž došlo k velkému kácení ve Hvozdně. Toto kácení na podnět občana prošetřuje Česká inspekce životního prostředí. Přestože jsme si
počínali v souladu s předpisy a vyžádali si stanovisko Odboru
životního prostředí Městského úřadu z Týna nad Vltavou, právě pro případ, že všímavý občan podá podnět, netěší mě, že
se tím musíme opět zabývat. A není to letos první případ obdobného udání. Stejně tak inspekce řešila pokácené kaštany
v ulici V Hradu. Poté jsem zveřejnila v minulém čísle zpravodaje výzvu pro občany s tím, že hledáme vhodnou plochu pro
vysazení nové kaštanové aleje. Pár podnětů mi občané sdělili,
nakonec alej vysázel pan Roman Lenc z Mysliveckého spolku
ve Hvozdně. Nežádal žádný finanční ani materiální příspěvek
a já mu velmi děkuji za jeho iniciativu a za vznik hezké aleje.
V tomto čísle zpravodaje zveřejňujeme i přehled plánovaných kulturních, společenských a sportovních akcí. Věřím,
že většina z nich vyjde a budeme mít příležitost se na některé
z nich setkat.
Krásné jarní dny plné pohody vám přeje vaše starostka.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
konečně po chladnější a delší zimě, než jsme bývali za poslední
roky zvyklí, na nás vykouklo sluníčko. Delší zima nám znemožňovala pustit se do několika akcí, které jsme si již loni předsevzali zrealizovat.
Kolem kontejnerů u lékárny jsme vysázeli keře, abychom
prostředí zrekultivovali, zrovna tak na Horním před obecním
dvorem jsme vysázeli několik druhů okrasných keřů. Bylo by
nám moc líto, kdyby keře zmizely, tak jak se nám někdy s naší
květinovou výzdobou stává.
Začátkem dubna jsme se konečně pustili do budování
Bukovského lesoparku a cyklostezek. O lesoparku píšu dále
v tomto čísle zpravodaje. Cyklostezku jsme začali od Padělků
k Popovicím po pravé straně. Stezka povede kolem lesíku ze
strany dál od silnice. Většina pěších tuto cestu využívá k vycházkám, proto nevadí, že trasa bude delší. Pěší i cyklisté trasu
využívají kvůli aktivnímu pohybu, jen malá část si přeje po co
nejkratší cestě se dostat do Popovic. Další předpoklad je, že
na tuto stezku naváže cesta od Popovic, kterou nám v rámci
komplexních pozemkových úprav vybuduje Pozemkový úřad.
Námi budovaná stezka je štěrková s recyklátem.
Jsme si vědomi, že je potřeba více investic do obnovy komunikací, ale leckde nás brzdí majetkové vztahy, kdy my, jako
městys, jsme buď menšinovým majitelem komunikací nebo
vlastníkem vůbec nejsme. Dobře víme, že opravit by si zasloužila i cesta z Dolního za drůbežárnou kolem Zítkového rybníka
na Horní. To je přesně tento případ. Jednáme však s uživateli této komunikace, kteří jsou z velké části odpovědni těžkou
technikou za současný stav. Ale není to jen tato komunikace,
v každé obci máme aspoň jednu takovou. Odbočka na Nový
Dvůr z hlavní silnice ze směru do Bzí, ta nám nepatří vůbec
a také by bylo dobré ji opravit. Nebo naopak jsme vlastníky
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45. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 15. 2.
Přítomni: I. Makovičková, T. Pavlásek, J. Klika, P. Malecha (via Zoom), Z. Tůma (via Zoom)
Omluven: Karel Jedlička – OLH

Projednáno:
RM provedla kontrolu došlých faktur
a platby provedené přes pokladnu. Stav
finančních prostředků k 15. 2. 2021 je
22 012 945 Kč.
Starostka informovala radní o rezignaci zastupitele Pavla Kohouta ke
dni 5. 2. 2021. Jeho nástupcem je Ing.
Jan Zasadil. Dle zákona o volbách do
zastupitelstev obcí RM předá písemné
osvědčení novému členovi s uvedením
data, od kterého se stal členem zastupitelstva. RM deklaruje jako nového člena
Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko
Ing. Jana Zasadila ode dne 6. 2. 2021.
Hlasování. 5/0/0.
Starostka informovala o příspěvku na údržbu silnic v zimních měsících,
o který požádala Sdružení měst a obcí
Bukovskou vodu. SMO BV nám příspěvek schválila ve výši 30 000 Kč. V souvislosti s tím RM schvaluje rozpočtové
opatření č 43. RO č. 43 – dotace na
údržbu vozovky v zimních měsících ve
výši 30 000 Kč. Hlasování. 5/0/0.
RM diskutovala s OLH Karlem Jedličkou o koncepci lesů a plánu činnosti.
Shodli se, že prioritou je zřízení lesoparku v lese směrem na Horní Bukovsko,
vybudování lesních cest, technologické
zajištění pracovišť (vyvážecí linky) a nahodilá těžba.
Starostka informovala o návrhu
směny s vlastníkem pozemku parc.
č. 327/10 o výměře 4 341 m2 v kú Sedlíkovice, na kterém bude navazovat stezka napojující se na stezku vedoucí z Bošilce. Vlastník pozemku navrhuje směnit
za část pozemku v kú Dolní Bukovsko,
konkrétně pozemek p.č. 1521/7, adekvátní část bude oddělena geomet. plánem. Poté bude o věci hlasovat ZM.
Ředitelka ZŠ + MŠ paní Mgr. A.
Šubrtová předložila Výkaz zisku a ztráty
příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Dolní Bukovsko sestavený
k 31. 12. 2020. RM bere na vědomí.

Ředitelka ZŠ + MŠ paní Mgr.
A. Šubrtová předložila RM Výroční zprávu o hospodaření za rok 2020.
Příjmy 25 856 742,76 Kč. Výdaje
25 839 667,60 Kč. Výsledek hospodaření 17 075,16 Kč, návrh rozdělení do
fondů – FO 0 Kč, RF 17 075,16 Kč. RM
bere na vědomí.
Ředitelka ZŠ + MŠ paní Mgr. A.
Šubrtová předložila RM Odpisový plán
ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko na rok 2020.
Rovněž předložila Účetní závěrku za rok
2020. RM schvaluje Odpisový plán ZŠ
a MŠ Dolní Bukovsko na rok 2021
a Účetní závěrku ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko
za rok 2020 a rozdělení HV do fondu dle
předložené žádosti. Hlasování. 5/0/0.
Starostka předkládá RM Výroční
zprávu o poskytování informací za rok
2020, ze které vyplývá, že počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999,
o svobodném přístupu k informacím,
v roce 2020 byly 3 žádosti. RM schvaluje
Výroční zprávu o poskytnutí informací za
rok 2020. Hlasování. 5/0/0.
Ředitelka ZŠ + MŠ paní Mgr. A. Šubr-

tová informovala RM o čerpání rezervního
fondu, neboť 6 vyučujících se bude zdokonalovat v angličtině na Maltě s cílem
dalšího profesního rozvoje. Škola obdržela 80% finančních prostředků z dotace
a 20% musí předfinancovat, ideálně z rezervního fondu. Jakmile bude tato akce
profinancována celá, budou peníze opět
do rezervního fondu převedeny.
T. Pavlásek připravil zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2020
a seznámil s ní radní. Textové znění zpracuje a rozešle všem zastupitelům.
V lese v Malsínech je mj. rybník
na několika pozemkových parcelách.
Městys je vlastníkem pozemku parc. č.
2697/4, na kterém se nachází zejména
hráz rybníka. Vodní plocha je v majetku
Farnosti Ševětín. Od Farnosti Ševětín
má rybník pronajatý pan Milan Pícha.
Starostka má za to, že je vhodné zveřejnit jako záměr k pronájmu i na zbylou
část rybníka (hráze). RM schvaluje zveřejnění záměru k pachtu pozemku parc.
č. 2697/4 o výměře 1 127 m2 v kú Dolní
Bukovsko. Hlasování. 5/0/0.

Nastartujme společně jaro
s BR1 START!
JA R N Í A KCE A“
DY N ÍN
„K R M IVA Z
RT
A
ST
1
BR
1
KV ĚTE N 202
A
PLATÍ DU BEN

990,Kč /q

(bez 15% DPH

)

• Nejlepší start pro vaše kuřátka.
• Vysoce stravitelné nejkvalitnější
živiny.
• Výrazný pozitivní vliv
v prvních 3-5 dnech věku.
Kompletní krmná směs BR1 START – optimální vyvážené startovací krmivo pro začátek
výkrmu brojlerů v nejdůležitějším období vývoje - po dobu prvních 3-5 dnů věku. Má pozitivní
vliv na maximální příjem vysoce stravitelných živin. Je vyráběno na špičkové technologii
švýcarské ﬁrmy Bühler, A.G. Při výrobě je krmná směs tepelně ošetřována (hygienizována).
Krmivo výrazně pozitivně ovlivňuje počáteční vývoj a růst, dále pak následnou užitkovost.

Kontaktujte svého obchodníka:
Jana Holšánová, e-mail: holsanova@zsdyn.cz, tel.: 728 138 696
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46. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 1. 3.
Přítomni: I. Makovičková, T. Pavlásek, J. Klika, P. Malecha, Z. Tůma (via Zoom)

RM diskutovala o způsobu financo-

Projednáno:

byla vyřešená.

RM provedla kontrolu došlých faktur

V minulosti RM jednala o rozšíření

vání pořízení auta s tím, že jako výhodný

a platby provedené přes pokladnu. Stav

obecního rozhlasu do osad, kde chy-

produkt se jeví operativní leasing, neboť

finančních prostředků k 15. 2. 2021 je

bí, tzn. Horní Bukovsko, Pelejovice

s sebou nese několik výhod. Městys ne-

21 860 837 Kč.

a Sedlíkovice. Starostka poptala zajiš-

bude mít vůz v majetku, operativní lea-

RM navrhuje podat žádost o dotaci

tění rozhlasu několik společností, při-

sing by se pořídil na 4 roky, po dalších

na pořízení majetku pro SDH, konkrétně

čemž reagovaly 2. Předmětem nabídky

4 letech by se opět mohlo vybrat nové

se jedná o obměnu zásahových obleků,

je pořízení 12 hlásičů, 30 reproduktorů

auto zhruba ve stejné hodnotě měsíční

dýchací techniky a obuvi. Předpoklá-

a 1 solární napájení na sloup v Pele-

splátky dle požadavků případně nového

daná cena je cca 120 000 Kč, dotace

jovicích, práce a revize. Nejvýhodněj-

starosty, v ceně bude i havarijní pojistka

je ve výši 70 % z částky 120 000 Kč.

ší nabídku zaslala společností SOVT-

a pov. ručení, servisní prohlídky, dálnič-

RM schvaluje podání žádosti o dotaci za

-RADIO s.r.o., IČ 47238810, Vodňany

ní známka, zajištění náhradního vozi-

účelem obměny zásahových obleků, dý-

na částku 141 164 Kč bez DPH. RM

dla v případě komplikovanější opravy.

chací techniky a obuvi v předpokládané

schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž

T. Pavláskovi se zdá tato forma finan-

výši 120 000 Kč. Výše dotace je 70%

předmětem je rozšíření rozhlasů do osad

cování nevýhodná, raději by měl vozidlo

z ceny díla. Hlasování: 5/0/0.

Pelejovce, Sedlíkovice, Horní Bukovsko

v majetku městyse. Starostka poptá ně-

Starostka informovala radní o jedná-

se společností SOVT-RADIO, s.r.o., IČ

kolik leasingových společností s žádostí

ní se zástupci Římskokatolické farnosti

47238810 na částku 141 164 Kč bez

o zpracování nabídky. Vzhledem k tomu,

Ševětín – Dolní Bukovsko. Cílem setkání

DPH. Hlasování: 5/0/0.

že starostka již poptala ŠkoFin a.s.,

bylo domluvit se na společném postupu

Na základě domluvy z předchozí RM

ví se, že předpokládaná výše splátky

na pachtu rybníka v Malsínech. Nakonec

starostka sestavila poptávku po osob-

bude cca 8 500 Kč měsíčně. Jakmi-

bylo domluveno, že na záměr k pach-

ním automobilu a rozeslala na různé pro-

le obdržíme jiné nabídky, rozhodne RM

tu zareaguje Farnost s tím, že navrhne

dejce aut různých značek. Předmětem

o výběru konkrétně. Toto usnesení de-

pacht s možností podnájmu. Zástupci

poptávky bylo 5místné vozidlo typu SUV,

klaruje nikoli výběr konkrétní společnos-

farnosti rovněž navrhli, zda bychom tuto

1,5 TSI a 110 kW, s min. zavazadlovým

ti, ale vůli uzavřít smlouvu na operativní

část rybníka neodprodali. Starostka na-

prostorem o objemu min 520 l, maximál-

leasing jako způsob financování nového

vrhla směnu za část louky u hřbitova,

ní délce 4 400 mm a s termínem dodání

vozu. RM schvaluje jako způsob pořízení

což zástupci farnosti projednají a infor-

do konce března. Takovéto parametry

osobního automobilu Škoda Karoq 1,5

mují nás o jejich vůli.

nabídla pouze Škoda. Proto starostka

TSI z Porsche České Budějovice, opera-

situaci

poptala Autoservis Novotný Týn nad Vl-

tivní leasing v přibližné splátce cca 8 500

s místní komunikací v úseku části Luční

tavou, Autoservis Jindra Soběslav, Por-

Kč měsíčně. Hlasování: 4/1/0.

ulice, kde je pozemek nesprávně veden

sche ČB a Škoda Frolík Písek. Nejopti-

Starostka ukázala radním rekonstru-

jako vodní plocha, přestože tudy žád-

málnější nabídku zaslalo Porsche CB na

ované prostory radnice v části od scho-

ný potok nevede. Vzhledem k tomu, že

vůz Škoda Karoq 1,5 TSI Style, s akčním

dů vlevo, kde byla vyměněna podlahová

na pozemku parc. č. 50/1 je vůle sta-

programem pro obce - 18% z ceníkové

krytina v chodbě a v zasedací místnosti,

vět RD, požádali nás vlastníci o změnu

ceny. Nabídli Škodu Karoq 1,5 TSI za

rozhlasárně a v úklidovém skladu. Zre-

druhu pozemku na ostatní komunikaci.

cenu 479 256 Kč bez DPH. RM schva-

konstruovaná byla zasedací místnost

Starostka nechala zpracovat GP, který

luje pořízení osobního automobilu Škoda

včetně ozdobné omítky – škrábaný štuk.

schválí Katastrální úřad a Městský úřad

Karoq 1,5 TSI z Porsche České Budějo-

V prostoru byly dodělány tzv. minerální

v Týně by vydal usnesení v pochybnos-

vice v ceně 479 256 Kč bez DPH. Hla-

stropy a elektřina. Předmětem rekon-

tech o druhu pozemku, čímž by situace

sování: 5/0/0.

strukce nebyla dosud obřadní síň.

Starostka

informovala

o
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47. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 22. 3.
Přítomni: I. Makovičková, T. Pavlásek, J. Klika, P. Malecha, Z. Tůma
Projednáno:

Kliku, Ing. Jana Bořutu, Mgr. Ivanu Ma-

a platby provedené přes pokladnu. Stav

vání: 5/0/0.

RM provedla kontrolu došlých faktur

finančních prostředků k 22. 3. 2021 je
22 761 085 Kč.

kovičkovou, Ing. Jana Svobodu. HlasoV 16 hodin se dostavily zástupkyně
ZŠ a MŠ k vyřešení situace s vedlejší čin-

Starostka na RM otevřela opět dis-

ností. Vedlejší činností se rozumí vaření

kusi k případnému odkoupení 4 studen

pro tzv. cizí strávníky. K dnešnímu dni

na obecním pozemku v kú Horní Bukov-

jídelna eviduje ztrátu ve výši cca 52 000

sko. Studny jsou ve vlastnictví občana.

Kč. Ztrátu přičítají faktu, že městys přeú-

Radní jsou rezolutně proti koupi. Názor

čtovává ZŠ osobní náklady na kuchařku,

opírají o fakt, že voda je již nyní nevyho-

která je účetně přidělená pro cizí strávní-

vující a vybudováním ČOV nedojde žád-

ky. Dříve hradil tyto osobní náklady měs-

ným způsobem k jejímu znehodnocení.

tys, tento postup však městysi napadl

Starostka sděluje, že po závěru z míst-

přezkum hospodaření z Krajského úřa-

ního šetření bude o věci pravděpodobně

du Jihočeského kraje jako nezákonný a

dále jednáno.

vyzval úřad, ať zjednáme nápravu. Na

Se žádostí o dar se na RM obráti-

optimalizaci provozních procesů se ná-

la Linka bezpečí. Vzhledem k faktu, že

kladově bude městys podílet. Bylo do-

v současné situaci o stresové situace a si-

mluveno, že bude provedena optimali-

tuace vedoucí k potřebě vyhledat pomoc

zace provozu, čímž by se mělo ušetřit na

není nouze, navrhuje RM přispět částkou

provozu a jakmile na konci roku uvidíme,

4 000 Kč a požádat Linku bezpečí o ma-

jaké výše dosáhla ztráta, případně zda

teriály ke zveřejnění či možnost přednáš-

vůbec, bude jednáno o řešení. Nabízí se

ky pro žáky naší školy. RM schvaluje pří-

použít ke krytí ztráty rezervní fond.

spěvek ve výši 4 000 Kč Lince bezpečí,
IČ 61383198. Hlasování: 5/0/0.

Jako zájemce na záměr pachtu části rybníka v Malsínech zareagovala Řím-

Komise na výběrové řízení Stavba

skokatolická farnost Dolní Bukovsko, IČ

lékařského domu – místo P. Kohouta de-

65050932, Ševětín s nabídkou pachtu

leguje RM do komise Bc. Pavlínu Kova-

ve výši 8 000 Kč za hektar. Jedná se o

říkovou. Otevírání obálek proběhne dne

pozemek KN 2697/4 v kú Dolní Bukov-

6. 4. v 9 hodin na radnici a další členo-

sko RM souhlasí s uzavřením pachtovní

vé komise jsou dle usnesení ze 42. RM:

smlouvy, jejímž předmětem je pozemek

Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Ing. Jan

KN 2697/4 v kú Dolní Bukovsko za cenu

Němec, Božena Janečková. Náhradníky

8 000 Kč za hektar za rok na dobu ne-

stanovila Jiřího Brčáka, Jaromíra Kliku,

určitou, počínaje 1. 4. 2021 Římsko-

Ing. Jana Bořutu, Mgr. Ivanu Makovič-

katolické farnosti Dolní Bukovsko, IČ

kovou, Ing. Jana Svobodu. RM schva-

65050932. Hlasování: 5/0/0.

luje členy komise pro výběrové řízení

Bukovský lesopark směrem na Hor-

na výběr zhotovitele stavby Lékařského

ní Bukovsko. O víkendu proběhlo tzv.

domu: Petra Malechu, Tomáše Pavlás-

místní šetření za účasti RM a zástupců

ka, Bc. Pavlínu Kovaříkovou, Ing. Jana

iniciativy Bukovský les. Společně jsme

Němce, Boženu Janečkovou. Náhrad-

prošli stezku, která bude posléze před-

níky stanovila Jiřího Brčáka, Jaromíra

stavovat okruh. Bylo navrženo několik
6

možných postupů práce. Dne 3. 4. v sobotu se RM ve stejném složení plus další
dobrovolníci sejde na místě s pracovními
nástroji a začne v úklidu a přípravě stezky.
Na akci fasáda KD Sedlíkovice bylo
osloveno několik společností. Nejvýhodnější nabídku podala společnost PROXMA s.r.o., IČ 28088077, na částku
487 828 Kč. S pracemi se začne, jakmile počasí dovolí. RM schvaluje zhotovitelem akce Fasáda KD Sedlíkovice společnost PROXMA s.r.o., IČ 28088077,
Horusice za částku 487 828 Kč bez
DPH. Hlasování: 5/0/0.
Na RM se obrátila opět nájemnice
z bytu v H. Bukovsku, která žádá
o zrušení složky nájemného spočívající v úhradě ve výši 180 Kč měsíčně za
používání nebytových prostor v objektu
HB čp 5, které již od jara loňského roku
neužívá. RM minulou žádost projednala
a došla k závěru, že tuto složku nájemného bude žadatelka hradit dále, neboť
sice nevyužívá nebytové prostory, ale
věci, které byly umístěny tam, skladuje
na zahradě. Žadatelka v žádosti rovněž
kritizuje městys, že za 7 let, kdy v obecní nemovitosti bydlí, jí nebyla ze strany
městyse nabídnuta žádná pomoc. Aby
žadatelka nemusela dále hradit 180 Kč
měsíčně jako složku nájemného, bude
po ní požadováno, aby odklidila své věci
ze zahrady, poté bude o tuto částku nájem snížen.
RM zvážila možnost požádat MZe
o dotaci na ČOV HB. Za účelem zpracování dotace byla oslovena Ing. Alena Reischlová, která zpracuje žádost o
poskytnutí dotace za částku 35 tis Kč.
RM se kloní k uzavření příkazní smlouvy
na podání žádosti s Ing. Reischlovou, P.
Malecha zjistí podrobnosti.

Z ÚŘADU MĚSTYSE

48. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 12. 4.
Přítomni: I. Makovičková, T. Pavlásek, J. Klika, P. Malecha, Z. Tůma
Projednáno:
RM provedla kontrolu došlých faktur
a platby provedené přes pokladnu. Stav
finančních prostředků k 12. 4. 2021 je
23 020 050,- Kč.
Starostka na RM zhodnotila dobrovolnickou akci z budování lesoparku. Po
cestě je rozvezený materiál, který byl pořízen. Následně byl pořízen další materiál, neboť ho nebylo dost. Poté, co bude
vše rozvezeno, bude další dobrovolnická akce (24. 4.). Cesta za Kovaříků se
zpevní recyklátem, aby byl lesopark snáze přístupný. Materiál – štěrk různých
frakcí byl pořízen celkem za 60 000 Kč
a zemní práce bagrem jsou objednány
za částku 35 000 Kč. Z lesoparku bude
navazovat severní okruh cyklostezky vedoucí na Horní a následně na Nový Dvůr.
RM schvaluje prodej osobního automobilu Škoda Octavia za cenu 23 000 Kč
včetně DPH panu Jiřímu Brčákovi. Hlasování: 5/0/0.
RM jmenovala komisi na otevírání obálek na stavební akci Vodovod do
Popovic. Složení komise: Zdeněk Tůma,
Petr Malecha, Tomáš Pavlásek náhradníci Ivana Makovičková, Jiří Brčák, Jaromír Klika. Hlasování: 5/0/0.
Zhotovitel stavby – rekonstrukce
obecní budovy na Horním, Jan Krška,

provedl vyúčtování za dílo spočívající
v položení dlažby na dvoře, zemní práce, navezení drenáže a zeminy ve výši
270 145 Kč bez DPH. RM schvaluje
úhradu víceprací, které na objektu obecného domu provedl zhotovitel. Hlasování: 5/0/0.
Starostka informovala o nově vzniklé
kaštanové aleji ve Hvozdně směrem od
Zasadilů k lesu. Alej vysadil pan Roman
Lenc, který zareagoval na výzvu z minulého čísla zpravodaje, kde se starostka
dotazovala veřejnosti na návrhy na umístění kaštanové aleje. Za iniciativu a realizaci mu patří velký dík, neboť finanční
i materiální podporu odmítl.
RM jednala o zadání zpracování projektové dokumentace na vodohospodářské části stavby pro společné územ-

ní a stavební řízení pro provedení stavby
a výběr zhotovitele DÚR/DSP + PDPS
stavby: „Chodník v ulici Jana Koláře
a rekonstrukce průtahu sil. III/1479 Dolní Bukovsko“. Osloveny byly 3 subjekty
– viz tabulka.
RM schvaluje zhotovitelem akce
„Chodník v ulici Jana Koláře a rekonstrukce průtahu sil. III/1479 Dolní Bukovsko“. Atelier SIS, Ing, Františka Stráského, IČ: 60642581, se sídlem U Malše
20, 370 01 ČB.za cenu 321 000,- Kč
s DPH. Hlasování: 5/0/0.
Starostka informovala o potřebě
pořízení vibrační plošiny 300 kg zn. LUMAG za cca 60 tisíc Kč. Bude využita
zejména při realizaci cyklostezek a cest
a bude pořízena přes eshop s nejvýhodnější nabídkou.

19. zasedání Zastupitelstva městyse D. Bukovsko konané dne 15. 3.

Přítomni: Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Božena Janečková, Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, Jaromír Klika, Mgr. Anna
Šubrtová, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma, Ing. Jan Bořuta, František Mazanec, Ing. Jan Zasadil
Omluven: Tomáš Pavlásek, Jan Kohout
Starostka informovala o zůstatcích na běžných účtech městyse ke dni 15. 3. 2021
– 22 014 960,88 Kč. Na účtech fondů je
zůstatek 5 105 892,87 Kč.
Dotazy k činnosti RM
Ing. Jan Němec má připomínku k zámě-

ru směny pozemků pro realizaci cyklotrasy Sedlíkovice-Bošilec. Navrhuje na
cyklostezku navázat na našem pozemku. Starostka záměr zdůvodnila tím, že
tato trasa není nejkratší a znesnadnilo
by se obdělávání sousedních polí. Po
upřesnění bude na konkrétní směnu
7

zhotoven GP našeho pozemku.
Dále má dotaz, kdy měl být v souladu se schválenou Smlouvou o dílo
dokončen chodník v ulici U Cihelny.
Starostka uvedla, že akce se zdržela z důvodu počasí v lednu a únoru
a z důvodu nemocnosti pracovníků firmy.

Z ÚŘADU MĚSTYSE
Původní datum dokončení bylo dle SOD
90 dní od podpisu smlouvy, což připadá
na konec února. Po domluvě s firmou je
nejzazší termín dokončení 10. 5. 2021,
dle ZM je potřeba s firmou uzavřít dodatek k SOD, který bude schválen ZM.
Vzhledem k tomu, že se jedná o akci,
na kterou bylo požádáno o dotaci, je
potřeba mít veškeré změny podloženy
a schváleny ZM.
Na dotaz P. Malecha vysvětlil položkový rozpočet na „Lékařský dům“.
Další dotaz se týkal financování rekonstrukce veřejného osvětlení – přiznaná dotace bude ve výši 1,8 mil. Kč,
což je 50 % uznatelných nákladů, které
ovšem nezahrnují případnou výměnu
sloupů. Uznatelnými náklady je pouze
financování pořízení světelných zdrojů.
K dotazu na dotaci na akci „Stavební úpravy ZŠ“ starostka uvedla, že
máme rozhodnutí o přiznání dotace.
Dále starostka informovala o probíhajících pracích na stavbě, vyjádřila znepokojení ohledně počínání stavební firmy,
co do rychlosti budování.
P. Brčák má dotaz, proč byl na financování nového vozidla pro městys
zvolen operativní leasing. Uvedl, že pro
nepodnikatelskou sféru je vhodnější variantou zakoupení vozidla do majetku.
P. Tůma uvedl, že z důvodu možnosti obměny každé 4 roky byla zvolena
možnost pořízení touto formou. Starostka dodala, že předmětem není koupě
osobního vozidla, ale pořízení služby –
jezdit vždy relativně novým vozidlem bez
vedlejších úhrad typu pojištění, servis,
dálniční známka.
Územní studie rozparcelovanosti
K nově schválenému Územnímu plánu
Dolního Bukovska je potřeba požádat
o zhotovení studie rozparcelovanosti
pozemků. Studie bude zpracována na
náklady městyse.
Zastupitelstvo městyse schvaluje
žádost městyse o pořízení územní studie
označené dle platného územního plánu
„US 2“ pro plochu Z.DB.12, Z.DB.7 pří-

slušným úřadem územního plánování.
Hlasování: 13/0/0.
Majetkové záležitosti – prodej,
směna obecního majetku
a) Ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků p.č. 254/2, 255/4, 255/2 a 1663
v kú Bzí u Dolního Bukovska o celkové
výměře 491 m2 bylo zadáno zpracování
znaleckého posudku k určení tržní ceny.
Cena zjištěná znaleckým posudkem je
350 Kč za 1 m2. Zájemci o koupi požadují snížení této ceny, neboť se jim zdá
nepřiměřeně vysoká. Toto odůvodňují
tím, že se jedná o úzké pruhy pozemků těsně přiléhající k jejich nemovitosti,
o které se v dobré víře, že jsou jejich
vlastnictví, starali a udržovali je. Tyto
pozemky byly už za dob bývalých majitelů k této zahradě přisloučeny a až v
nedávné době digitalizací odděleny. Tato
skutečnost je zjevná i z doložené původní pozemkové mapy. Starostka navrhla cenu stanovit takto: u pozemků pč.
254/2, 255/4 a 1663 o celkové výměře
216 m2 stanovit cenu 75 Kč za 1 m2 a u
pozemku 255/2 o výměře 275 m2 stanovit cenu 200 Kč za 1 m2. S tímto návrhem i zájemci o koupi souhlasí. Celkové
cena prodávaných nemovitostí by tedy
činila 71 200 Kč.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje prodej pozemků KN 1663
o výměře 16 m2, KN 254/2 o výměře 14
m2 a KN 255/4 o výměře 186 m2 za cenu
75 Kč/m2 a pozemek KN 255/2 o výměře 275 m2 za cenu 200 Kč/m2, všechny
pozemky v kú Bzí u Dolního Bukovska
ve vlastnictví městyse kupujícím za celkovou cenu 71 200 Kč.
Hlasování: 13/0/0.
Zastupitelé diskutovali o záměru
směny pozemků v kú Sedlíkovice pro
cyklotrasu Sedlíkovice–Bošilec. Starostka nechá zhotovit geometrické plány
pro zpřesnění pozemků zamýšlených ke
směně.
Zastupitelé jednali o žádosti p. Šťovíčka, bytem Líšnice o koupi pozemků
v kú Pelejovice, které zamýšlí oplotit
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k využití na zimoviště dobytka. Starostka
vyzvala Ing. Němce k prezentaci názoru
osadního výboru, který s tímto nesouhlasí. Ohledně podnikání J. Šťovíčka
se diskutovalo, přičemž zastupitelům je
známo, že se opakují stížnosti Pelejovických, kdy zemědělským podnikáním je
obec zamořena hmyzem, zápachem, se
kterým p. Šťovíček odmítá cokoli udělat.
Starostka konstatovala, že zemědělská
prvovýroba patří primárně na vesnici,
ale stížnosti místních již přesahují běžný rámec stížností. Starostka vyzvala p.
Šťovíčka, aby nejprve vyřešil současné
problémy a neshody s místními občany
a poté bude řešeno vlastnictví pozemků, doporučila mu objekt oplotit, pokud
by měl plot vést po obecním pozemku,
bude možno plot zbudovat, neboť jeho
zřízení je ve veřejném zájmu.
Zastupitelům byl předložen návrh
rozpočtového opatření č. 3 – celkem
ve výdajích navýšení o 1 255 376,96
Kč (odbahnění rybníka Bezský, zimní
prohrnování, chodníky HB, chodníky
U Cihelny, projektová dokumentace
opravy božích muk Sedlíkovice). Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje rozpočtové opatření č. 3. Hlasování: 13/0/0.
Zastupitelům byla předložena Inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku, pohledávek a závazků
městyse k 31. 12. 2020. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Zastupitelstvo
městyse Dolní Bukovsko schvaluje Inventarizační zprávu z provedené inventarizace k 31. 12. 2020.
Hlasování: 13/0/0.
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
P. Brčák má připomínku ke znečištěné
komunikaci u výjezdu ze skládky na Pelejovickou silnici – situace je v řešení.
JUDr. Bartošová upozornila na špatný stav kontejnerů na tříděný odpad
v lokalitě u lékárny – na místo budou
pořízeny nové nádoby na tříděný odpad
a oblast zrekultivována.

Z ÚŘADU MĚSTYSE

20. zasedání Zastupitelstva městyse D. Bukovsko konané dne 13. 4.

Přítomni: Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Božena Janečková, Ing. Jan Svoboda, Jaromír Klika, Mgr. Anna Šubrtová,
Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma, Ing. Jan Bořuta, František Mazanec, Tomáš Pavlásek, Jan Kohout
Omluven: Jiří Brčák, Ing. Jan Zasadil
Dotazy k činnosti RM
Ing. Jan Němec má dotaz k výši rozpočtu
na financování lesoparku okolo Dolního
Bukovska. Starostka odpověděla, že na
minulém jednání RM byl rozpočet upřesněn a schváleno rozpočtové opatření na
financování akce ve výši 200 tis. Kč. Tento výdaj bude kryt z tržeb z prodeje dřeva vytěženého v souvislosti s budováním
této cyklotrasy. Zhotovitel na akci poptán
nebyl, neboť se jedná o akci v řádu desítek tisíc Kč, co do materiálu i do práce
2 bagrů, z nichž jeden řídil pan Karel Vomáčka a druhý Karel Jedlička. Ing. Němec žádá o upřesnění výběru zhotovitele
fasády KD Sedlíkovice. Starostka uvedla, že výběr bude v zápise z jednání RM
upřesněn.
Schválení zhotovitele akce
„Lékařský dům v Dolním Bukovsku“
K výběru zhotovitele na akci „Lékařský
dům v Dolním Bukovsku“ starostka uvedla, že do VŘ byla podána pouze jedna
nabídka s nabídkovou cenou 13 868 868
Kč bez DPH, a tudíž tato nabídková cena
není zcela konkurenční. Starostka navrhuje neschválit výběr zhotovitele a vyhlásit nové výběrové řízení s upravenými
mírnějšími požadavky výběru. JUDr. Bartošová navrhuje stanovit do smlouvy maximální podíl subdodavatelů a zákaz přeprodeje celé zakázky. Starostka uvedla,
že kritéria výběrového řízení budou určitě
měkčí než bylo nyní.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko neschvaluje výběr zhotovitele na akci
„Lékařský dům v Dolním Bukovsku“. Hlasování: 13/0/0.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje vyhlášení výběrového řízení
na zhotovitele akce „Lékařský dům v Dolním Bukovsku“. Hlasování: 13/0/0.

Majetkové záležitosti – prodej,
směna obecního majetku
Na minulém zasedání ZM bylo diskutováno o akci „Chodníky v ul. U Cihelny
včetně autobusové zastávky“, kde byl
posunut termín dokončení. K této situaci
došlo z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek a nemocnosti zaměstnanců firmy v době covidové pandemie.
Bylo doporučeno mít tyto skutečnosti
ošetřeny dodatkem k SOD z důvodu případného vymáhání sankcí za nedodržení
ustanovení SOD. Byl připraven Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena mezi stranami dne 4. 11. 2020, kterým staví na jisto termín dokončení díla
„Chodník včetně autobusové zastávky
v ul. U Cihelny“ a tento starostka zastupitelům přečetla. Ing. Němec poznamenal,
že uzavřením tohoto dodatku se vzdáváme absolutně všech sankcí vyplývajících
ze SOD. Starostka uvedla, že na akci je
přislíbena dotace, a proto je primární akci
včas dokončit než vymáhat sankce. Navíc nelze spravedlivě po firmě vyžadovat,
aby pracovali v lednu. Termín dokončení
díla je tímto dodatkem stanoven na den
14. 5. 2021 a o tomto datu lze, a budou
se vymáhat sankce. Po schválení bude
dodatek neprodleně podepsán.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
dílo, která byla uzavřena mezi stranami
Městysem Dolní Bukovsko, IČ 00244791
a firmou COLAS CZ, a.s. IČ 26177005
dne 4. 11. 2020, kterým staví na jisto termín dokončení díla „Chodník včetně autobusové zastávky v ul. U Cihelny“ na den
14. 5. 2021. Hlasování: 12/1/0.
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
a) Zůstatky běžných účtů městyse
k 13. 4. 2021 jsou 23 020 050,95 Kč,
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zůstatky na účtech fondů jsou celkem
5 106 372,75 Kč.
b) Manželi Dvořákovými z Pelejovic
byla městysi zaslána žádost o opravu
kaple v Pelejovicích. V současné době je
velmi špatný stav dveří a oken. Dvořákovi se o kapli dlouhodobě starají, a proto
žádají o nejnutnější opravy. Pan Malecha
uvedl, že asi před 3 roky byl na opravu kaple zpracován projekt pro žádost
o dotaci, bohužel se zatím žádnou dotaci
nepodařilo získat. Rekonstrukce dle projektu by stála cca 800 tis. Kč. Starostka
přislíbila dle finančních možností alespoň požadovanou opravu dveří, zárubní
a oken.
c) Městysi byla doručena žádost
o odkup obecních pozemků v kú Bzí
(poz.pč 1660 a 454/1). Jedná se o pozemky přímo sousedící s pozemky žadatele a do jednoho z pozemků zasahuje
jímka žadatelů. Žádost bude zaslána
k vyjádření OV Bzí a poté bude projednána zastupitelstvem městyse.
d) Starostka informovala o ohlášené
kontrole ČIŽP, která bude na udání prošetřovat kácení stromů v osadě Hvozdno.
Kontrola je zahájena na udání občana.
e) JUDr. Bartošová upozornila na výtluky
v komunikaci v ul. Veselská – p. Malecha
uvedl, že na tento stav již byla upozorněna SÚS a byla požadována oprava.
f) Ing. Němec má dotaz jak postupují
práce na akci „Nástavba ZŠ“ – starostka uvedla, že po posledním kontrolním
dnu je firma nepatrně ve skluzu, navrhuje
vstoupit do jednání s jednatelem a zaměřit se na případné vymáhání sankcí.
g) paní Kapinusová žádá o částečné opravy kaple v Radonicích, jsou
poškozené dveře a v důsledku vlhkosti
opadává omítka. Starostka uvedla, že se
nápravou budou zabývat.

ZE ŠKOLKY

Safari ve školce

Od 1. března byla naše školka dle vládního nařízení pro děti
uzavřena. Paní učitelky v tomto období připravily pro děti překvapení v podobě nové výzdoby oken školky.
Doufáme, že při návratu budou mít děti ze safari zvířátek
radost.
Kolektiv MŠ

Organizace zápisu k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2021/2022

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE
DO MŠ DOLNÍ BUKOVSKO
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do mateřské školy proběhne v termínu od 2. 5. - 16. 5.
2021.Přihlášku do mateřské školy si zákonní zástupci dítěte vytisknou z webových stránek školy: www.zsdbuk.cz/přijeti-do-ms.
Vyplněnou a podepsanou žádost lze doručit následujícími
způsoby:
1. do datové stránky školy - q3fehsk
2. emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
3. poštou
4. osobním podáním - v přízemí budovy městyse na
okně, bude umístěn uzamčený box, do kterého budou
zákonní zástupci dítěte odevzdávat vyplněné žádosti
V případě, že zákonní zástupci dítěte nemají možnost si
vytisknout žádost z webových stránek školy, mohou si ji po
telefonické domluvě vyzvednout přímo v mateřské škole, tel.
607 089 004.
K zápisu je třeba doložit tyto dokumenty:
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
2. Kopii rodného listu
3. Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o
ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání a dosáhlo do 31. 8. 2021 pěti let. Potvrzení na žádost vydá lékař.
Pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC), zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.
Žádosti o přijetí do mateřské školy budou přijímány pod registračními čísly, která budou zákonným zástupcům sdělena na
emailovou adresu.
Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení.
Výsledky přijímacího řízení (pod registračními čísly) budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vstupních dveřích
do MŠ.
Zároveň zde bude uveden termín zahajovací schůzky, která
se uskuteční podle aktuální epidemiologické situace. Budete
seznámeni s provozem školy a vyplníte dokumentaci, která je
potřebná pro školní matriku.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou
do 31. 8. pěti let.

1. Dítě s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu a ostatních spádových
obvodů.
– novela Školského zákona č.178//2016 Sb., zavedením
povinného předškolního vzdělávání ukládá povinnost docházky
dítěte do mateřské školy, které před zahájením daného školního
roku, pro který je vypsán termín zápisu, dovrší k 31. 8. pěti let,
v případě odkladu školní docházky k 31. 8. šesti let.
2. Dítě 4 leté s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu.
3. Dítě, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém
obvodu.
4. Pokud to dovoluje kapacita MŠ, lze po dohodě s ředitelkou ZŠ a MŠ přijmout i dítě mladší 3 let – budou upřesněny
podmínky přijetí dítěte
5. Dítě z jiného spádového obvodu.
Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání
§34a,odst.5 písmeno a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.
Pokud zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání, musí
se dostavit k zápisu a řídí se níže stanovenými požadavky, které
upravuje:
§34b Individuální vzdělávání dítěte
1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně
vzděláváno převážnou část školního roku, zákonný zástupce je
povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání
musí obsahovat:
a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
v případě cizince místo pobytu dítěte
b) uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
            Zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ pro MŠ Alena Malechová
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MDŽ v Radonicích

Ukliďme Česko
– Ukliďme Bukovsko a osady!

V neděli odpoledne 7. 3. 2021 paní Kovářová, Lišková a Kapinusová v rouškách a s kytičkou obešly všechny ženy v Radonicích, aby jim popřály k MDŽ a předaly pro radost kytičku. Naše
setkání proběhlo vždy před domem a protože svítilo sluníčko,
tak všechny ženy toto přání uvítaly.
Za osadní výbor Marie Kapinusová

Uklízíme okolí Radonic

Skoro všechny odpoledne chodíme na procházky a vidíme, že
v lese i kolem stok je odpad. Poprosili jsme paní starostku, aby
nám přivezla pytle na tyto odpadky. První várku paní Kovářová
a já jsme daly do tašek, které jsme pak přendaly do pytle. Další
procházka s Maruškou a Jindrou Kubátovými, naší vnučkou
a mužem jsme měli plný pytel a donesli jsme ho jen díky „chlapům“. Nejvíce pytlů jsme naplnili na Velikonoční pondělí, kdy
díky celé rodině Honzíka a Jarky Kovářových a jejich vnoučat
to byly 3 velké pytle. Děti měly ruce celé poškrábané, jak vybíraly odpadky z ostružin. Ještě nám zbývá něco douklízet, ale
přesto všem, kdo se našich procházek účastní, chci za osadní
výbor poděkovat a snad nebudou stoky brzy opět plné.
Za osadní výbor Marie Kapinusová

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych poděkovat za rychlé vyřízení mé prosby.
U mého domu byla u odpadního kanálu rozpadající se mříž
a hrozilo nebezpečí úrazu. Pan Petr Malecha zajistil v průběhu
14 dnů rekonstrukci - v současné době je prostor kolem kanálu
bezpečný. Vzhledem k tomu, že v naší osadě nejsou chodníky,
musíme využívat i tyto prostory k vyhýbání se před auty.
Ema Štěpánová, Bzí

Od konce března se našim dobrovolníkům podařila uklidit část
D. Bukovska a stoky u silnic směrem na Bzí a Sviny. Uklizeno
mají také v Radonicích a Horním Bukovsku. Bohužel musím
konstatovat, že za uběhlý půlrok od posledního úklidu se stoky
opět zaplnily odhozenými plechovkami od piva, energetických
nápojů a prázdnými krabičkami od cigaret. Nezůstaly ušetřeny
ani naše lesy, kde při svých procházkách můžete nejednu takovou ozdobu najít.
Děkujeme všem, kteří se úklidové akce zúčastňují. Pokud
se chcete zapojit, rádi vás vybavíme pevným pytlem na odpadky a rukavicemi. Plné pytle po domluvě odvezeme na sběrný
dvůr. Informace v obecní knihovně nebo na tel. 607 089 006.
Markéta Farková

Rybník Strhaná hráz opět pro děti
a seniory zdarma

Stejně jako vloni, kdy mají děti více volna a málo možností, jak
trávit volný čas, nabízím možnost sportovního rybolovu. Stejná nabídka platí i pro místní rybáře v důchodovém věku. Od
dubna 2020 je umožněn bezplatný sportovní rybolov dětem
a důchodcům z Dolního Bukovska a přilehlých obcí. Rybolov
je možný pouze metodou Chyť-pusť (přísný zákaz braní
ryb), pouze přes den a vždy po telefonické domluvě na tel.:
603 151 779.
Milan Pícha
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Kulturní přehled na rok 2021
Datum

Název akce

Místo konání

30. 4.

Budujeme rozhlednu!

Myslivci z MS Drahotěšice-Radonice
svépomocí vybudují rozhlednu.

Radonice

5. 6.

14. ročník
Memoriálu Fr. Trendy

Turnaj dvojic v nohejbalu, ženy soutěží o nejlepší
pečenou buchtu, večer hudební produkce.

Radonice

květen
-červen

Bukovský jarmark

Trh s možností prodeje i směny výrobků a výpěstků našich občanů.

Náměstí D. Bukovsko

květen
- červen

Den otevřených dveří
v jihočeském pivovaru
Bukovar

Ukázka pivovarské technologie spojená a posezením u muziky při ochutnávce piva Bukovar.

Náměstí D. Bukovsko

červen

Soutěžní odpoledne
pro dospělé

Týmová soutěž pro dospělé. Společenské hry na
čas, postřeh a zručnost.

Pivovar Bukovar

červen

Dětský den

Zábavné odpoledne pro děti
spojené s oslavou dne dětí, divadlo.

Sportovní areál
D. Bukovsko

9.-11. 7.

Pouť na H. Bukovsku

Kulturně společenská akce

Horní Bukovsko

16. 7.

Kino na kolečkách

Letní kino

Sportovní areál D. B.

24.7.

Radonická pouť

Kulturněspolečenská akce

Radonice

červenec

10. ročník Memoriálu
Martina Macha

Fotbalový turnaj

Sportovní areál D. B.

13.8.

Kino na kolečkách

Letní kino

Sportovní areál D. B.

léto

Hod vlaštovkou

Soutěž pro děti i dospělé
o nejdelší let vlastnoručně vyrobené vlaštovky.

Náměstí D. Bukovsko

31.8.

Hasičská soutěž
O pohár starostky městyse

Tradiční soutěžní dopoledne
pro několik věkových kategorií.

Sportovní areál D. B.

31.8.

Setkání místních seniorů

Tradiční odpoledne s heligonkami
a harmonikami, občerstvení pro důchodce.

Sportovní areál D. B.

10.-12.9.

Bukovská pouť

Kulturněspolečenská akce

D. Bukovsko

srpen
- září

Bukovský jarmark

Trh s možností prodeje i směny výrobků
a výpěstků našich občanů

Náměstí
Dolní Bukovsko

září

Pohádková cesta

Cesta městysem plná her,
zábavy a pohádkových bytostí.

Dolní Bukovsko

září-říjen

Turnaj ve stiga hokeji

Stiga hokejový turnaj jednotlivců o ceny.

Pivovar Bukovar

říjen

Hubertova jízda

Slavnostní zakončení jezdecké sezóny koní.

Horní Bukovsko

listopad

Rozsvěcení stromku
a koledy

Zahájení adventu a stonožkový trh.

před kostelem
D. Bukovsko

prosinec

Mikulášský rej

Mikuláš, čerti a andělé
připraví zábavný podvečer pro děti.

před kostelem
D. Bukovsko
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Budujeme Bukovský lesopark!

Včelaři se scházeli na parkovišti
před kulturním domem

V prvních měsících roku organizují základní organizace ČSV
výroční členské schůze, kde zhodnotí minulý rok a naplánují
akce v roce novém. Letos o této možnosti rozhodla pandemická situace. Na parkovišti před KD jsme si pouze převzali léčiva
na nadcházející měsíce. Menší společenský život, přátelská
setkání se proto nemohla uskutečnit. K 31. 1. 2021 sdružuje
ZO ČSV v Dolním Bukovsku 26 aktivních členů s 243 včelstvy.
Předjaří, zahrnující měsíce leden, únor, březen, je doba, na
kterou se těší snad všichni včelaři, neboť dochází k prvním kontaktům se včelstvy. Na přelomu ledna a února jsou povinně odevzdány a následně vyšetřeny směsné vzorky spadu včelí měli.
V porovnání s rokem minulým byla zjištěna mnohem lepší
výchozí pozice v boji s varroázou, počet roztočů ve včelstvech
se značně snížil. V opačném případě, tj. následkem velkého
ochromení varroázou, se ve včelstvech objevují zhoubné viry.
Velký podíl na ztrátách včel má velmi odolná parazitující houba
Nosema ceranae (nosemóza). U varroázy je nutné provádět preventivní zásahy již od časného jara. Nesmí se nechat rozmnožit
samičky roztoče Varroa destruktor a důležité je, aby prevenci
a léčebné zásahy prováděli všichni včelaři v dané oblasti.
V teplejších dnech února a března (nad hraničních 10°C)
provádíme rychlou prohlídku stavu každého včelstva, aby se
při zjištění nedostatku zásob nebo bezmatečnosti, mohlo vše
napravit, a tak zachránit před jistým úhynem. Další činností,
kterou většina z nás provádí v této době, je sbíjení a drátkování
rámečků, do kterých se později zatavují voskové mezistěny.
S přicházejícím jarem se mění skladba společenství včel.
Loňská podzimní dlouhověká generace bude nahrazena novou krátkověkou (přibližně 6 týdnů). Při slunečném počasí
a zdrojích výživy zakládají včelí matky stále větší plochy plodu
a to jak dělnic, tak trubců. V měsíci dubnu příroda včelám
poskytuje stále více kvetoucích rostlin bohatých na nektar
a pyl. Mladé včely začínají po rozkvětu ovocných stromů stavět
voskové dílo v podobě nových plastů.
Začne-li sluníčko dostatečně prohřívat zem, rozkvetou trnky a ptačí třešeň. A to je signál nasadit medníky. Začíná období
snůšky medu, kdy má včelař plné ruce práce, včetně následného medobraní.
Loni bylo medu málo, počasí v průběhu včelařské sezóny
nebylo přívětivé. Suchý duben, deštivý květen, chladný červen
a snůškově slabý červenec znamenaly málo květového medu
a téměř žádný med medovicový. Trh s kvalitním českým medem se brzy vyprázdnil a sehnat ho v měsících lednu až březnu
byl takřka nadlidský úkol. Pokud ho zájemce přece jen sehnal,
musel při jeho koupi sáhnout hlouběji do kapsy, kdy jeho cena
rostla o desítky korun za 1 kg.
V současné době si včelaři přejí, aby snůška v letošním
roce byla větší a podařilo se jim „prodejem ze dvora“ uspokojit
veškerou veřejnost kvalitním českým medem.
Za ZO ČSV Dolní Bukovsko Mgr. Josef Mikeska

O tom, že mezi Dolním a Horním Bukovskem bude lesopark,
jsme již v našem zpravodaji psali. Je to společná iniciativa rady
městyse, sdružení Bukovský les a našeho hajného Karla Jedličky. Nejprve jsme pouze plánovali od stolu, párkrát se byli projít na místě a rozhodli se, že povoláme firmu, která nám prostor
vybuduje podle našich představ. Nakonec po jedné z návštěv
lesa jsme si řekli, že to zkusíme sami. Velkou motivací pro nás
samozřejmě bylo i to, že si v rámci akce opečeme špekáček
a po měsících bude možné aspoň trochu strávit čas v kolektivu, i když za dodržování zásad opatrnosti. Zajistili jsme si hrábě, lopaty a dva bagříky, několik fůr štěrku a štěrkodrti a vyrazili
jsme 3. dubna do lesa. Sešlo se nás asi 20 všech věkových
kategorií a za ten den, přestože nám počasí mimořádně nepřálo, jsme udělali velký kus práce a shodli se na dalších prvcích,
které do lesoparku pořídíme či svépomocí vyrobíme. Nebudou
chybět infotabule, lavičky a připravíme na bezpečném místě
dole v rokli ohniště, které bude sloužit veřejnosti, aby výprava
do Bukovského lesoparku mohla být zakončena opékáním na
ohni. O ohništi jsme dost diskutovali, někteří se obávali o bezpečnost, byli striktně proti ohništi, nakonec jsme jeho polohu
určili na bezpečné místo a vsadíme na racionalitu našich obyvatel, kdy věříme, že nikdo neodejde od hořícího či doutnajícího
ohně a za nepříznivých povětrnostních podmínek nebude oheň
rozdělávat.
Na stezku v Bukovském lesoparku pak navážeme cyklostezkou vedoucí na Horní Bukovsko, odkud přes Staré Město
(v lese) se lze dostat na Nový Dvůr a následně až do Popovic
mimo hlavní komunikaci.
Mgr. Ivana Makovičková
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Aktualitky od mladých hasičů

Setkávání mladých hasičů probíhá pouze prostřednictvím on-line schůzek, ale už se moc těšíme na hřiště.
Velikonoce jsme oslavili společným tvořením. Přišlo mezi
nás „Šedivé úterý“, zaseli jsme osení, namalovali a nazdobili vajíčka, která jsme potom pověsili na břízku před kostelem
společně se zajíčkem.
Děkujeme našemu městysi, že nám toto umožnil a snad
jsme trochu radosti předali i našim spoluobčanům.
Naše srdíčka jsme vzájemně potěšili společně vyrobenými
květináčky s drobnými dárky a vzkazy, které jsme si bezkontaktně předali prostřednictvím naší schránky. Zapojily se téměř
všechny děti, velké i malé, což je úžasné a všichni byli překvapení, od koho dostali velikonoční nadílku.
Je skvělé, jak se zapojují celé rodiny a společně tvoříme
jednu velkou partu. Vždyť někteří sbírali odpadky v okolí Bukovska anebo se zapojili do charitativní akce „Poběž s námi pro
ZOO Hluboká“ prostřednictvím virtuálního běhu pro medvědy.
Je za námi i desetitýdenní on-line výzva a všichni účastníci
obdrží medaili. A tak jsme se mohli poměřovat nejen ve fyzické
kondici, ale i v odhodlání, poctivosti a vytrvalosti.
Společnou akcí bylo Putování po stopách slepičky Fló.
Pátrači a detektivové absolvovali 6,5 km dlouhý okruh, kde
stopovali slepičku Fló, která cestou ztrácela barevná vajíčka
s úkoly. Občas maličko zamotala hlavičky i rodičům, ale všichni
plnili úkoly poctivě a na jedničku. Nikdo nevzdal a povedlo se
všem přijít celé věci na kloub.
V okolí Dolního Bukovska bylo totiž vyhlášeno pátrání po
velikonočním zajíčkovi. Vyplněnou kartu s úkoly si každý účastník mohl vyměnit za zajíčka schovaného v truhle a ten dovolil,
aby si na něm děti smlsly.
Nakonec byli vyhlášeni i nejlepší a nejmladší pátrači a ti
ještě navíc budou odměněni. Každá rodina stezku absolvovala
samostatně s ohledem na vládní nařízení.

A podle ohlasů věříme, že se akce povedla:
„Bylo to super i jsme se museli vracet a hádanky dali zabrat
i nám dospělým.“
„Krása, děkujeme za zajíčka!“
„Vrátili jsme se sice zničeni, ale nadšeni.“
„Moooc děkujeme a doufáme, že máme správné odpovědi.“
„Děkujeme za super připravené úžasné odpoledne, sice větrné,
bylo to super.“
„Děkujeme za krásné Velikonoční pondělí, bylo to super.“
„My už jsme došli. A bylo to super!“
„Klidně půjdu ještě jednou.“
„Též děkujeme za bezva hru, krásně prožité Velikonoční pondělí
a těšíme se na další akce s Vámi i s ostatními mladými hasiči!!!“
„Ta stezka byla skvělá !“
„Děkujeme moc za krásně připravenou stezku, moc se to povedlo, všichni jsme si to moc užili, asi dvakrát jsme přešli vajíčko
a vraceli se, byla to super procházka, nikdy jsem tudy nešla,
jsem ráda, že jsem poznala nové místo a taky vytáhla děti od
počítače, děkujeme moc za přípravu, vajíčka byla super nápad,
parádně vymyšleno.“
Tak to je ve zkratce vše, teď už se nemůžeme dočkat, až
vyrazíme na trénink či závod, snad se už dočkáme. Zachovejte
nám přízeň a držte se!
Za mladé hasiče Hana Nejedlá
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či, kterých bývá mezi 20 a 30 členy. Hospodaří se svým majetkem. Pokud se objeví nějaký zájemce, který chce vstoupit
do sboru, jeho přijetí schvaluje výbor sboru a hlavně členská
základna. Ta také volí a schvaluje kontrolní a revizní komisi
a výbor sboru v pětiletém cyklu. Do komise i výboru sboru
může kandidovat každý člen, který splní základní podmínky. Z členů zvolených do výboru, v našem případě 13ti členném, se obsadí funkce: starosty, náměstka starosty, velitele,
jednatele, pokladní, vedoucí mládeže a strojníka sboru. Sbor
dobrovolných hasičů je ve většině vesnic a to jsou ti hasiči, co
pořádají soutěže v požárním sportu, plesy, bály, kulturní akce,
výroční valné hromady, a tak dále. Většiny akcí, které pořádají,
se účastní ve vycházkovém stejnokroji. Na jejich činnost přispívají obce, případně si hasiči vydělávají svými aktivitami, jako je
v našem případě polní kuchyně a k ní patřící bufet.
Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) zřizuje obec, v našem případě městys. Velitele zásahové jednotky
jmenuje starostka, či starosta obce. Na jakoukoliv funkci musíme absolvovat školení, které je zakončeno zkouškou. Poté
se musíme účastnit cyklických školení, a po nějaké době absolvovat přezkoušení. Veškeré vybavení zásahové jednotky je
v majetku obce, ať už se jedná o hasičskou zbrojnici, zásahové
automobily a jejich vybavení, vybavení či ustrojení členů zásahové jednotky. Toto jsou ti hasiči, co bdí nad naší bezpečností
a v případě potřeby jsou schopni vyjet k zásahu. V naší jednotce se jejich počet pohybuje okolo 30 členů.
Většinou jsou všude členové v JSDHO i členy sboru dobrovolných hasičů, ale není to podmínkou. To znamená, pokud
někdo chce být ve sboru, nemusí zákonitě jezdit k zásahům
a naopak. Pokud by někdo měl zájem posílit naše řady, kontaktujte buď mě, nebo kohokoliv z hasičů a dozvíte se podrobnosti. Kdybyste chtěli dát děti k mladým hasičům, můžete se
domluvit s jejich hlavní vedoucí paní Hankou Nejedlou, nebo
opět přes kohokoliv z členů. I jejich činnost je v této době značně omezená.
Všichni doufáme, že s přibývajícím časem dojde ke zmírnění opatření a vše se bude moci co nejvíc přiblížit k tomu, na co
jsme byli zvyklí.
Za SDH Dolní Bukovsko velitel sboru Tomáš Pavlásek

Přelom starého a nového roku
u jednotky dobrovolných hasičů

Ještě před koncem loňského roku členové jednotky byli vysláni
22. prosince v odpoledních hodinách na odstranění nebezpečné látky v prostorách starého vodojemu směrem na Bzí. Neznámá látka byla zachycena, odebrána a po ověření totožnosti
(OŽP) předána na odbornou likvidaci u specializované firmy.
Členové jednotky se podílejí na plošné desinfekci v celé budově základní a mateřské školy. Ale i jídelny pro cizí strávníky. Aby
se minimalizovalo procento nákazy dětí i zaměstnanců v těchto
zařízeních, pokud jsou však otevřeny :o((. Jako již ke každoročním zásahům patří zlomené či vyvrácené stromy. Letos hned
šestého ledna jednotka vyjela k Pelejovicím na odstranění ulomené větve pod tíhou sněhu. Ještě před koncem ledna byla
jednotka společně z HZS vyslána do Popovic, kde byl zjištěn
zapadnutý kamion, který následkem velkého sněžení nemohl
projet obcí. Za pomoci vyprošťovací firmy byl kamion v nočních hodinách vytažen. Neděle 14. února byla tzv. ve znamení červeného kohouta na střeše. Jednalo se o požár komína
v D. Bukovsku. Sedmou událostí letošního roku byl ohlášený
požár lesního porostu u obce Radonice. Na požáru jsme se
společně podíleli s hasiči z Radonic, a to na Velikonoční pondělí
pátého dubna v odpoledních hodinách.
Velitel jednotky Klika St.ml.

Není hasič jako hasič

Jak jistě všichni dobře víte, situace kolem nás se nemění,
a proto je stále veškeré dění i u hasičů značně omezené. Zabezpečujeme jen ty nejnutnější věci a v omezeném počtu osob.
V tomto čísle zpravodaje se vám pokusím vysvětlit, že není
hasič jako hasič, jak jsem naznačil již v názvu článku. Často
dochází k záměně členů Sboru dobrovolných hasičů a členů
jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce, neboli zásahové
jednotky.
Sbor dobrovolných hasičů je organizace, ve které se platí
členské příspěvky a spadá pod Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska a jejich orgány. V našem sboru je okolo 90 členů,
z toho bývá tak pětina žen. Dále pod to spadají mladí hasi-
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Ze starých kronik
Soudíme, že hry o králích a princeznách již měly by zmizet

1861

V neděli 23. června okolo páté hodiny odpolední potrefilo naše

z našich jevišť, naše nynější mládež nemůže a nemá osvojo-

městečko strašlivé krupobití, takže skoro dvě třetiny našeho

vací potřeby pro ně, již zmizely v propadlišti dějin a nikdo ať je

osení a mnoho stromů ovocných k potlučení přišlo. Při velikém

nekřísí – ani na jevišti!

větru padaly kroupy velmi zhusta a vážila některá 5-6 loktů. Byl
to den strašlivý a není v našem městečku pamětníka, který by

1971

Začátek dubna přinesl pěkné a teplé počasí, avšak již 10. dub-

tak zhoubné krupobití pamatoval.

na první bouře s deštěm způsobila značné ochlazení, deštivé počasí obnoveno, takže i začátek května byl chladný (6°C)

1921

Obec Horní stala se samostatnou obcí dne 25. května. Do této

s deštěm. Rozmary počasí projevily se rychlým stoupáním tep-

doby byla pod obcí Zálší.

lot a série veder dostoupila 18. května tropické výše 30°C, pak
následoval pokles teplot na 19°C. Rovněž i začátek června byl
velmi chladný (14°C).

1941

Poněvadž od 5. května ve školní budově bylo ubytováno ně-

Dne 29. dubna byl slavnostně zahájen zkušební provoz no-

mecké vojsko, které zabralo celé první poschodí a tělocvičnu,

vého cihlářského závodu, kterého se zúčastnili i někteří členové

musilo být zavedeno polodenní střídavé vyučování. Budova

vlády, a sice místopředseda české vlády a ministr stavebnictví.

byla uvolněna až od 15. června.

Dne 1. a 2. června byly betonovány základy a 16. června
smontována autobusová čekárna pro cestující z D. Bukovska.

1951

Na škole bylo pokračováno ve zřizování dalších zájmových

1981

kroužků, k nimž přibyl kroužek traktoristický, do něhož se při-

Dne 14. dubna dosáhla teplota 25°C, zato 17. a 18. dubna se

hlásilo 16 hochů. Vedl jej místní strojní zámečník František Ha-

objevil ranní mráz -6°C, květy stromů pomrzly.

drávek v době od 1. 11. 1950 do 30. 4. 1951. Ve 2. pololetí pro

Místní organizace Českého svazu včelařů má 51 členů

klesající zájem byl zrušen kroužek šití a psaní strojem, ale nově

s 550 včelstvy. V rámci organizace pracuje ve zdejší škole vče-

zřízen kroužek československo-sovětského přátelství a založe-

lařský kroužek. Kroužek má k dispozici pojízdný včelín s 5 včel-

na pionýrská skupina se dvěma oddíly.

stvy. Členové kroužku odevzdali letos 50 kg medu.
Včelaře nemile překvapilo objevení parazita včel Varroa jacobsoni, který byl zpozorován ve východních Čechách. Může

1961

Přelet čápů nad D. Bukovskem byl zpozorován dne 6. dubna.

se rozšířit přirozenou cestou do 5-10 km od ohniska nákazy.

Další den se oba čápi vrátili na hnízdo na střeše zámku ve Bzí.

Rozšíření na větší vzdálenost zaviňuje neukázněný včelař. Včel-

Dne 19. dubna provedena sadba pozdních brambor.

stva a včelí matky z ohrožených oblastí se nesmějí převážet.

Od 20. dubna začala kvést řepka olejka. Od 24. dubna začaly
kvést zimní odrůdy jabloní. Od 24. června kvetly lípy velkolisté.

1991

Květen a červen byly letos velmi chladné. Špatně se sušila

Dne 25. a 26. a 28. dubna proveden letecký postřik k hu-

sena – pršelo a počasí bylo nestálé.

bení plevele v obilí letadlem Agroletu z Hosína. Ošetřena pole
s ozimou pšenicí u D. Bukovska, Sedlíkovic, oves u Pelejovic,

Obecní zastupitelstvo se usneslo převzít zpět do majet-

ozimý ječmen u Kopanin a ozimá pšenice u Popovic. Spotře-

ku obce obecní lesy a začít v nich hospodařit. Jedná se asi

bováno 870 kg postřiku.

o 200 ha lesů. V souvislosti s tím bylo rozhodnuto zakoupit
pojízdnou pilu na zpracování dřeva.

Od 30. dubna do 14. května bylo počasí stále chladné

V červnu se začalo s obnovením vnější omítky našeho

a deštivé. Od 10. do 19. května začato s okopávkou a pletím

kostela. Všechna stará omítka byla otlučena, zdi byly znovu

cukrovky jednotlivými členy JZD na přidělených dílech.

nahozeny maltou. Při otloukání omítky se ukázalo, že původní

Dne 14. května sehráli žáci zdejší základní devítileté školy

stavba byla trochu jiná než se traduje.

divadelní hru Sůl nad zlato podle pohádky Boženy Němcové.

Markéta Farková
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Bukovský babyboom
a pár demografických dat

měla za povinnosti všechny případné změny (úmrtí, narození
atd.) bezodkladně hlásit.
Sčítání lidu z roku 1857 je označováno jako přechod mezi
soupisy obyvatelstva a moderními sčítáními lidu. Poprvé se konalo k jednomu okamžiku, a to k 31. říjnu 1857.
Další významnou etapu v novodobých dějinách sčítání lidu
na našem území zahájil zákon přijatý v roce 1869. Na jeho základě bylo na začátku roku 1870 provedeno sčítání lidu, které
zachytilo stav ke dni 31. prosince 1869. Zákon dále určoval,
že následná statistická šetření mají zachytit stav obyvatelstva
v desetiletých obdobích. Dotazníky byly vyplňovány majitelem
domu, nebo „sčítacími komisaři“ na základě ústního sdělení
sčítaných osob. Šlo vlastně o první sčítání lidu v moderním pojetí, které vytvořilo podmínky pro porovnávání základních de-

U nás v Bukovsku i v našich okolních obcích se životu daří. Jak
napovídaly medializované predikce, v důsledku koronavirových
opatření, kdy lidé byli nuceni spoustu aktivit omezit, se jedné
co do kvality dařilo. V roce 2020 se nám narodilo 26 dětí, což
je výrazný nárůst oproti letům předchozím, v roce 2019 se narodilo 18 dětí a v roce 2018 se narodilo 15 dětí. Letos k 1. 4.
evidujeme již rekordních 11 miminek.
V roce 2020 z 26 dětí bylo 13 chlapečků a 13 holčiček.
V letech předchozích se rodili převážně chlapci, děvčátka byla
spíše výjimkou. V roce 2019 se narodilo 6 děvčat a v roce 2018
se narodila pouze 2 děvčátka. Poslední vítání bylo v červnu
2020 a nemáme tedy přivítáno dosud 29 dětiček. Mnoho z nich
již bude schopno přijít na vítání po svých. S paní matrikářkou
Olgou Machovou to však jistě vymyslíme tak, aby jakmile to půjde, jsme udělaly hezký obřad i pro tyto dětičky a jejich rodiče.   
V roce 2020 nás opustilo 12 občanů, zatímco v roce 2019 to
bylo 18 občanů. Letos k 1. 4. zemřelo 7 občanů.
Loňský rok byl bohatý i na sňatky, které se uskutečnily na
území našeho městyse. Spolu s paní matrikářkou jsme oddaly
rekordních 6 párů.
Mgr. Ivana Makovičková

mografických údajů od tohoto roku až po současnost.
První československé sčítání lidu a bytů se konalo
k 15. únoru 1921. Obsah tohoto sčítání se poněkud lišil od
sčítání předválečných, opět však bylo sčítáno obyvatelstvo přítomné a nikoli bydlící. Za politicky nejdůležitější se považovalo
zjištění národnosti obyvatelstva, které mělo potvrdit oprávnění
vzniku samostatné Československé republiky. Za další důležitou charakteristiku se považovaly údaje o povolání, přičemž
se porovnávalo současné povolání s povoláním k 16. červenci
1914. To umožnilo zjistit sociální a profesní přesuny, k nimž do-

Z dějin sčítání lidu

šlo během války.
Další sčítání se uskutečnilo 1. prosince 1930. Obsah sčítá-

Pravidelné sčítání lidu se v českých zemích začalo provádět
za vlády Marie Terezie. Tyto soupisy obyvatel se pořizovaly
k účelům fiskálním nebo vojenským. Prováděly je orgány vrchnostenské a duchovenstvo. Zapisovalo se domácí obyvatelstvo (tj. osoby příslušné do dané obce), které se rozlišovalo na
přítomné a nepřítomné. Údaje o mužské části populace byly
z vojenských důvodů podrobnější.
Od 80. let 18. století byly na panstvích a ve městech (později
i v obcích) založeny tzv. populační knihy, které zaznamenávaly
zvlášť každou rodinu se všemi členy domácnosti. Hlava rodiny

ní byl v několika směrech rozšířen. Z nových znaků zařazených
do sčítání je třeba uvést šetření o minulém bydlišti sčítaných,
pokud osoba nebyla sečtena v obci svého narození. Zjišťovalo
se místo, odkud se sčítaná osoba přistěhovala do místa, kde
byla nyní sčítána a také údaje o plodnosti žen.
K prvnímu sčítání lidu po roce 1945 došlo k 1. březnu 1950.
Jelikož se současně uskutečnilo i sčítání bytů a domů a také
soupis zemědělských, průmyslových a živnostenských závodů, používalo se pro celou akci názvu „Národní sčítání 1950“.
17
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Toto sčítání bylo na dlouhou dobu posledním zpracovaným

Zatím poslední ukončené sčítání proběhlo v roce 2011.

za tzv. přítomné obyvatelstvo. Také bylo nadlouho posledním,

Při tomto sčítání poprvé Český statistický úřad upustil od tra-

při němž se zjišťovala příslušnost k církvím.

diční metody sčítání a přešel ke kombinované metodě s využitím

Jedním ze základních cílů sčítání v roce 1950 bylo postih-

registrů. Sčítací formuláře bylo možné vyplňovat také elektronic-

nout změny ve společnosti, ke kterým došlo v důsledku 2. svě-

ky na internetu. Poprvé v historii sčítání se zjišťovalo tzv. faktické

tové války: odsun německého obyvatelstva, reemigrace, pře-

bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Při tomto sčítání se

sídlení do pohraničních oblastí českých zemí, změny v sociálním

již nezjišťovala vybavenost domácností. Z hlediska vybavenosti

složení obyvatelstva. Sčítání také poskytlo údaje o bytovém

byla pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má domácnost

a domovním fondu a jeho struktuře a mnohé další údaje,

možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.

s jejichž pomocí by bylo možné popsat některé další válečné

A jak to bylo v Dolním Bukovsku? Představu o lidnatosti

a poválečné změny v národním hospodářství.

v nejstarších dobách si můžeme utvořit na základě sčítání

Další sčítání na našem území se uskutečnilo k 1. březnu

domů. Nejstarší dostupný údaj je z roku 1437, kdy bylo napo-

1961 a poprvé bylo označeno jako „sčítání lidu, domů a bytů“

čteno 35 domů, další zaznamenaný údaj pochází z roku 1555

(SLDB). Tentokrát bylo provedeno za trvale bydlící obyvatel-

a počet se zvyšuje na 47.

stvo. Podrobné zpracování údajů o domácnostech význam-

Rozsáhlou změnu v demografickém vývoji přináší třicetile-

ně rozšířilo informace o struktuře rodin a domácností, o jejich

tá válka (1618-1648). Před válkou měly celé Čechy 1 700 000

velikosti, umožnilo kvantifikovat rozsah vícegeneračního sou-

obyvatel, po ní zbylo 930 000 duší. Osudu zcela zpustlých ves-

žití, zjistit počty a složení neúplných rodin se závislými dětmi

nic se nevyhnulo ani Bukovsko. Po třicetileté válce se Dolní

a umožnilo popsat způsob a podmínky bydlení.

Bukovsko osazovalo jen velmi pomalu. V roce 1661 zde bylo

Oproti předcházejícím sčítáním se rovněž poprvé zjišťovaly

obsazeno 36 usedlostí a 11 jich stále zůstává opuštěných. Po

a zpracovaly údaje o dojížďce do zaměstnání mezi okresy i do

35 letech v roce 1696 jich je pustých ještě 6. Až v roce 1797

větších měst. Stejně tak poprvé byly získány údaje o družstev-

má Bukovsko 85 čísel a v roce 1841 vykazuje 876 obyvatel

ních rolnících.

v 137 domech. Údaje o dalším sčítání lidí a domů naleznete

Novými zjišťovanými znaky při sčítání k 1. prosinci 1970 se

v tabulce. Do těchto sčítání jsou již zahrnuty i počty za obce

stalo rodné číslo, mateřský jazyk, státní příslušnost a v rámci

spadající pod Dolní Bukovsko.

zjišťování dojížďky do zaměstnání, škol a učení její frekvence,
vzdálenost, doba a používaný dopravní prostředek. Důležité
bylo sledování chtěného nebo nechtěného soužití domácností
v jednom bytě a dále vybavení domácností některými předměty dlouhodobého užívání.
Čtvrté poválečné sčítání proběhlo k 1. listopadu 1980. Obsahově bylo do značné míry shodné se sčítáním 1970. Za nové
lze považovat prohloubení dat o plodnosti žen, třídění základních sídelních jednotek podle typů a velikostí a také směrové
zpracování dat o dojížďce do zaměstnání. Významným prvkem
bylo také zpracování informací o nedostatku bytů jednotným
způsobem až do úrovně jednotlivých měst.
Poslední československé sčítání lidu se uskutečnilo
k 3. březnu 1991. Byla do sčítání znovu zařazena otázka na mateřský jazyk a na trvalé bydliště v době narození sčítané osoby.
Zpracování bylo opět provedeno za obyvatelstvo trvale bydlící.
Sčítání v roce 2001 bylo opět integrovaným populačním,
bytovým a domovním cenzem. Průběh tohoto sčítání komplikoval nebývale vysoký počet těch, kteří byli sečteni mimo
místo svého trvalého pobytu (téměř 750 tisíc osob). Vzhledem
k tomu, že výsledky byly publikovány podle trvalého bydliště,
bylo zapotřebí tyto osoby zatřídit ručně.
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NAROZENÉ DĚTI
NELA HEJNOVÁ, DOLNÍ BUKOVSKO

KRISTÝNA ŘEHOVSKÁ, SEDLÍKOVICE
EMA JINDROVÁ, RADONICE

TEREZA DVOŘÁKOVÁ, DOLNÍ BUKOVSKO
JAKUB HRUBÝ, DOLNÍ BUKOVSKO
JAN POUR, DOLNÍ BUKOVSKO

ELIŠKA MAŠKOVÁ, HORNÍ BUKOVSKO
ŠÁRKA TICHÁ, POPOVICE

NAROZENÝM DĚTEM PŘEJEME ŠŤASTNÝ ŽIVOT.

70

60
Alena Malechová, H. Bukovsko
Miroslava Kabourková, D. Bukovsko
Jana Píšová, D. Bukovsko

65
Marie Kršková, D. Bukovsko
Jan Hruška, H. Bukovsko
Václav Pour, D. Bukovsko
Růžena Štráfeldová, D. Bukovsko

Josef Černý, Radonice – 82 let,

80

Václav Marhoun, D. Bukovsko
Jaroslava Trnková, Radonice
Ludmila Šťastná, Radonice
Josef Liška, D. Bukovsko
Marie Marešová, Sedlíkovice

75

Stanislav Brůha, D. Bukovsko
Estera Vachová, Radonice
Jan Kopeček, D. Bukovsko

85

Marie Nováková, H. Bukovsko

Marie Brůhová, D. Bukovsko
Josef Žahour, D. Bukovsko
Jozef Ardamica, D. Bukovsko
Drahomíra Gavlasová, D. Bukovsko

ÚMRTÍ

Miroslav Karban, D. Bukovsko – 66 let,
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90

Marie Kršková, Sedlíkovice

Jan Turín, D. Bukovsko – 61 let

SPOLEČNOST LEŠTINA TRANSPORT s.r.o., SE SÍDLEM VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ,

HLEDÁ ŘIDIČE VELKOOBJEMOVÉ SOUPRAVY NA HPP.
Přeprava polystyrenu po ČR, místo výkonu práce Dynín – s denním
návratem, ruční nakládky i vykládky
Požadujeme ŘP skupiny C, E, digitální kartu řidiče, psychologické vyšetření
Nabízíme zázemí stabilní firmy, dobré finanční ohodnocení,
pevný výplatní termín, volné víkendy, nástup možný ihned.

Své CV zasílejte na e-mail kleinova@lestina.eu,
nebo volejte na tel. číslo paní Kleinové +420 602 118 929

