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Z ÚŘADU MĚSTYSE

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
zdravím Vás na samém začátku prázdnin, na které se těšili
nejen školáci.
Počátkem července se začne s demolicí domu, na jehož
místě bude vystaven Lékařský dům. Měl by stát do roka tak,
aby se v něm dalo od 1. 9. 2022 ordinovat. Na tuto stavební
akci jsme dostali velkorysý dar od místní společnosti HELUZ,
cihlářský průmysl, v.o.s. Majitelé cihelny nám věnují veškeré cihly, překlady a související materiál na stavbu Lékařského
domu. Za tento dar majitelům velmi děkujeme. Vážíme si toho.
Rovněž musím zmínit naše koupaliště. V průběhu června
jsem zaznamenala několik podnětů na vyčištění koupaliště,
kde se ve velké míře tvořily řasy a voda se kazila. Nakonec
jsme ve spolupráci s hasiči a s rybáři vypustili a vyčistili malou
nádrž nad koupalištěm, kde se voda kazila. Hoši z Agrodružstva nám pomohli odčerpat řasy a nepořádek z hladiny. Zároveň jsme zjistili, že je poškozeno stavidlo, kudy voda unikala
a rovněž vyžadovalo opravu. Do koupaliště nechceme používat
na čištění žádnou chemii, voda z rybníka teče do Hraďáku, kde
žijí ryby a dále do Horusického rybníka, kde by použití chemie
v koupališti také mohlo mít následky. Přesto věřím, že se nám
podaří vodu udržet čistou pro koupací sezónu.
Pokračují práce na škole, sice pomalejším tempem, než
jsme si představovali, ale stavební firma garantuje dokončení
dle harmonogramu, což je do 31. 10. tohoto roku.
V letošním roce nás ještě čeká zahájení prací na výměně
veřejného osvětlení jak v Bukovsku, tak v osadách. Cílem je
zharmonizovat vzhled, optimalizovat světelnost a ušetřit energii
na svícení.
Dokončují se komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Popovice a začínají se v Pelejovicích.
Po klidných měsících se nám začínají konat i sportovní, kulturní a společenské akce, a to nejen v Bukovsku, ale i v osadách. Proběhne řada pouťových oslav, z nichž první je tradičně
druhý prázdninový víkend na Horním. Budeme promítat filmy
v Bukovsku ve sportovním areálu. Přes léto se bude několikrát zpívat v kostele sv. Štěpána na Horním, a to nejen v rámci
hudebního festivalu Veselské ozvěny. Sledujte naše webové
stránky, facebook a nástěnky, o všech kulturních akcích Vás
budeme informovat. Určitě musíte navštívit Bukovský lesopark,
který se postupně doplňuje o různé vybavení a mobiliář. Navštivte radonickou rozhlednu, která nabízí krásná panoramata,
jděte na procházku přes lesopark z Dolního na Horní, odsud do
Bzí, přes Nový Dvůr nebo ještě dál přes Popovice zpět.
Věřím, že se přes léto na nějaké kulturně-společenské akci
ve zdraví setkáme.
Krásné letní dny plné pohody vám přeje vaše starostka.

Koupaliště připravené na letní sezonu
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Z ÚŘADU MĚSTYSE

49. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 3. 5.
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 30. 4. 2021 je
19 720 808 Kč.
RM řešila situaci ohledně parkování v ulici V Hradu. Někteří radní se domnívají, že bychom neměli dělat nic. Že
není povinností městyse zajistit lidem
parkovací místa. Městys má několik
míst k parkování u kostela, u školy, na
náměstí, u podporovaných bytů. Lidé
obecně se brání parkovat na svých pozemcích, nechtějí si zajíždět do svých
garáží nebo dvorků. Situace je špatná i
v Týnské ulici i v ulici U Cihelny. Nakonec
RM rozhodla, že na místa, kde je situace kritická, upozorní Policii ČR, neboť na
výzvy městyse občané nereagují. Je to
sice nepříjemné a krajní řešení, ale zdá
se, že to jinak nepůjde. Edit z 19. 5. Policie ČR se nestaví k problematice vstřícně, i přes četné urgence se nedostavili
vůbec nebo se dostavili v době, kdy bylo
zřejmé, že většina nesprávně parkujících
je se svými vozidly v práci. Starostka
proto oslovila Městskou policii ve Veselí
i v Týně. Z Veselí se ozvali dříve a na základě veřejnoprávní smlouvy, jejíž znění
schválí RM deklarují ochotu do Bukovska jezdit.
Starostka přednesla žádost Mysliveckého spolku Dolní Bukovsko
o patronát božích muk na pozemku p.č.
1597/10 v KÚ Bzí, rovněž požadují příspěvek na obrázek svatého Huberta.
Schůzka s malířem je naplánována na
17. 5., poté bude známa cena za malbu sv. Huberta na plech. RM souhlasí
s patronátem Mysliveckého spolku DB
božích muk na pozemku p.č. 1597/10
v KÚ Bzí. RM rovněž souhlasí s příspěvkem na pořízení obrázku až do výše
15 000 Kč. Hlasování: 5/0/0.
Starostka přednesla žádost MS Dolní Bukovsko o možnost mysliveckého
využití pozemku pč. 433/1 v kú u Popovic. Myslivci budou pozemek kultivovat
a udržovat. Z naší strany to znamená, že

pozemek nepřevedeme na les, jak bylo
v plánu. RM souhlasí s mysliveckým využitím pozemku p.č. 433/1 v kú Popovice u DB s tím, že jej bude MS udržovat.
Hlasování: 5/0/0.
Starostka projednala dopis občana
ze Hvozdna. Cítí se ohrožen břízami stojícími u rybníčku na návsi ve Hvozdně.
Starostka dodává, že stromy byly odborně ořezány, jejich stav byl odborníkem
zhodnocen jako zdravý. Ad komunikace
kolem domu stěžovatele – oslovíme Silniční správní úřad. Situace je nešťastná,
když si vlastník nemovitosti nemovitost
pořizoval, bylo zřejmé, že tudy jezdí traktory. Před cestou je umístěna dopravní
značka zákaz nad 3,5 tuny mimo obsluhy a tou obsluhou je myšlena právě
obslužnost polí a lesa v Malsínech. K tomuto tématu by bylo vhodné i vyjádření
ostatních zastupitelů.
Bukovský lesopark – 24. 5. se konala opět brigáda, bylo vybudováno zábradlí k cestičce, kterou se schází od silnice
dolů. Udělaly se mostky přes odvodnění
cesty. Ještě bude vybudován bagrem
ze strany od Kovaříků vjezd. Nakreslili a
naplánovali jsme mobiliář, spočívající ve
3 setech (stůl a 2 lavice) a dále dvě lavičky. Byly objednány interaktivní prvky
– dendrofon a infotabule o rozkladu odpadků. Bude vybudován mostek nahoře
od Horního. RM schvaluje pořízení mobiliáře (3 sety) a 2 lavičky v ceně 60 000 Kč
a 2 infotabule ze společnosti Awocado
s.r.o., IČ 28989121, se sídlem Collinova
421 03, Hradec Králové, v ceně 40 000
Kč bez DPH. Hlasování: 5/0/0.
Starostka informovala RM o plánovaném provedení ZTV v obci Radonice.
Již několik let je zde naplánováno cca
8 parcel. Starostka navrhuje zpracovat
projektovou dokumentaci na ZTV v Radonicích. Starostka poptá projektanty
s žádostí o nabídku.
Starostka informuje o stížnosti občanů z okálů, kdy předmětem stížnosti je
velké množství holubů, kteří trusem zne4

čišťují auta i balkony obyvatel. Rovněž
tak hlučný psí štěkot. P. Malecha věc
vyřídí na příslušných úřadech, nejedná
se o ojedinělou stížnost. Holubi i psi patří
občanovi z Týnské ulice.
RM projednala a schválila vystavení
záměru na pronájem části pozemku p.č.
2740/32 v k.ú. Dolní Bukovsko (120 m2)
na parkovišti u Bukovaru žádostí podanou zástupci Rodinného pivovaru Bukovar s.r.o., IČ 41742851 provoz (červen-říjen). RM schvaluje vystavit Záměr na
pronájem části pozemku p.č. 2740/32
v k.ú. Dolní Bukovsko (120 m2) na parkovišti u Bukovaru, před vchodem do
Bukovaru, v období květen-říjen. Hlasování: 5/0/0.
Starostka informovala radní o potřebě vypsat výběrové řízení na pořízení osvětlení a montážních prací. Bude
se jednat o zakázku na stavební práce
a osloveny budou konkrétní subjekty. Se
zadávací dokumentací pomohla společnost Metrolux s.r.o., IČ 07214634,
U Vinné révy 11, Praha 10, 106 00. RM
jmenovala komisi na otevírání obálek na
stavební akci Modernizace soustavy VO
Dolní Bukovsko. Předpokládaná hodnota zakázky je cca 3 miliony bez DPH.
Jediné kritérium bude nabídková cena.
Proto je nutné stanovit komisi pro otevírání obálek. RM schvaluje členy komise
pro otevírání obálek na akci „Modernizace soustavy VO Dolní Bukovsko“ ve
složení Zdeněk Tůma, Karel Benedikt
(obchodně technický manažer společnosti Metrolux), Tomáš Pavlásek, jako
náhradníci Ivana Makovičková, Petr Malecha, Jaromír Klika. Hlasování: 5/0/0.
RM schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene – osobní
služebnosti spočívající zřízení Podpěrného bodu – sloupu Kabelového vedení NN, zemnění. na pozemku parc.
č. 1046/1 kú. Popovice u Dolního Bukovska se společností E.ON Distribuce,
a.s. za úplatu 2 000 Kč bez DPH. Hlasování: 5/0/0.

Z ÚŘADU MĚSTYSE

50. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 17. 5.
Přítomni: I. Makovičková, T. Pavlásek, J. Klika, P. Malecha, Z. Tůma
Projednáno:

nicích, na pozemku parc. č. 2166, 2423,

1654/4, 1654/7, 1660, 1664, 441/2,

RM provedla kontrolu došlých faktur

2428, 2421 v kú. Radonice u Drahotěšic

441/3, 462, st. 8/1 v kú. Bzí u Dolního

a platby provedené přes pokladnu. Stav

se společností EGD Distribuce, a.s. za

Bukovska se společností E.ON Distribu-

finančních prostředků k 17. 5. 2021 je

úplatu 12 000 Kč bez DPH. Hlasování:

ce, a.s. za úplatu 23 100 Kč bez DPH.

20 583 676,- Kč.

5/0/0.

Hlasování: 5/0/0.

Se žádostí o pronájem pozemku

RM schvaluje uzavření smlouvy o

Starostka informovala o žádosti

v lese kolem bývalé odchovny bažantů

zřízení věcného břemene – osobní slu-

předsedkyně TJ o příspěvek na vyba-

se na RM obrátil konkrétní zájemce. Na-

žebnosti spočívající v úpravě NN v Pe-

vení dětských šaten ve sportovním are-

vrhuje zřídit na místě obůrku pro divoká

lejovicích, na pozemku parc. č. 1168/19

álu. Šatna se nachází v přízemí kabin ve

prasata a umělou noru pro výcvik psů.

v kú. Pelejovice, obec Dolní Bukovsko

sportovním areálu, starostka navrhuje

RM má za to, že realizace tohoto zámě-

se společností EGD Distribuce, a.s. za

přispět na zařízení v celkové výši 63 500

ru je dobrý nápad, a proto starostka vy-

úplatu 1 000 Kč bez DPH. Hlasování:

Kč příspěvkem ve výši 45 000 Kč. Ná-

tvoří záměr na pronájem pozemků v kú

5/0/0.

bytek zhotoví truhlář Martin Vejda, IČ

Pelejovice. RM schvaluje vystavit Záměr

RM schvaluje uzavření smlouvy

na pronájem části pozemku p.č. 280/7

o zřízení věcného břemene – osobní slu-

07703091, České Budějovice.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zří-

parc. č. 2727/15 v kú Dolní Bukovsko,

Starostka informovala o žádosti předsedkyně TJ
o příspěvek na vybavení dětských šaten
žebnosti spočívající v úpravě NN v DB,
zení věcného břemene – osobní služebve pozemku
sportovnímparc.
areálu.
Šatna sea nachází
ve sportovním
areálu,
starostka
na
č. 2740/1
2740/32v přízemí
nostikabin
spočívající
v zřízení
podpěrného
přispět
na zařízení
celkové výši 63bodu
500 –Kčsloupu
příspěvkem
ve výšivedení
45 000NN,
Kč.
vnavrhuje
kú. Dolní
Bukovsko
se vspolečností
kabelového
Nábytek
zhotoví truhlář
Martin
Vejda,
07703091,
České
EGD
Distribuce,
a.s. za
úplatu
10 IČ
000
zemnění
naBudějovice.
pozemku parc. č. 1046/1 kú

v lokalitě zahrádek v ulici U Cihelny se

Kč bez DPH. Hlasování: 5/0/0.

a 229/2 v kú Pelejovice, celkem cca
1 000 m2. Hlasování: 5/0/0.
Se žádostí o pronájem pozemku

obrátila obyvatelka, která má od soukromého vlastníka pronajatý pozemek, zahrádku, a má za to, že k ideálnímu oplocení by bylo vhodné mít pronajatou ještě
část pozemku výše uvedeného parc.
čísla o celkové výměře cca 65 m2. RM
schvaluje vystavit Záměr na pronájem

ku
parc. nabídku
č. 1596/1,
1598/10,
1598/9,
Tatra 148
CAS 32.
Návrh
Cenovou
za účelem
zajištění
služby –automobilu
pískování nádrže
hasičského
automobilu
1599, 1623/4, 1654/1, 1654/2, 1654/3,

Tatra 148 CAS 32. Návrh cen podaly 3 subjekty.cen podaly 3 subjekty.
Nabídka č. 1

Účastník:
Adresa:
IČ:
Cena bez DPH:

ALTAMIRE Č. Budějovice s.r.o.
Hůry 75, Rudolfov
260 56 321
19 000 Kč

Nabídka č. 2

Účastník:
Adresa:
IČ:
Cena bez DPH:

ZABAKO s.r.o.
Žabovřesky 127, 373 41 Hluboká nad Vlt.
2.
07729375
28 900 Kč

Nabídka č. 3

Účastník:
Adresa:
IČ:
Cena bez DPH:

AUTOLAK Pfeifer
Na Zlaté stoce 26, ČB
40709281
35 000 Kč

části pozemku p.č. 2727/15 v kú Dolní
Bukovsko o výměře cca 65 m2. Hlasování: 5/0/0.
RM schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti spočívající v zahuštění TS v Radonicích, na pozemku parc. č. 1612/1
a 1663 v kú. Bzí u Dolního Bukovska
se společností EGD Distribuce, a.s. za
úplatu 5 200 Kč bez DPH. Hlasování:
5/0/0.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti spočívající v zahuštění TS v Rado-

Popovice u Dolního Bukovska EGD Dis-

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti
RM schvaluje uzavření smlouvy
tribuce, a.s. za úplatu 2 000 Kč bez
spočívající v zřízení podpěrného bodu – sloupu kabelového vedení NN, zemnění na
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
DPH. Hlasování: 5/0/0.
pozemku
parc.
č.
1046/1
kú
Popovice
u
Dolního
Bukovska
EGD Distribuce, a.s. za úplatu
Cenovou nabídku za účelem zajištěbřemene – osobní služebnosti spočí2 000 vKčúpravě
bez DPH.
5/0/0.
vající
NNHlasování:
ve Bzí, na
pozemní služby – pískování nádrže hasičského

1.

3.

5
RM schvaluje zhotovitelem
prací – pískování nádrže hasičského speciálu Tatra 148 CAS
32 společnost ALTAMIRE Č. Budějovice, IČ 260 56 321 se sídlem Hůry 75, Rudolfov, za

Cenovou nabídku za účelem zajištění služby – obnovy těsnosti nádrže hasičského
Tatra 148 CAS 32 poplastováním. Návrh cen podaly 3 subjekty.
Z ÚŘADU MĚSTYSE
RM schvaluje zhotovitelem prací –
pískování nádrže hasičského speciálu
Tatra 148 CAS 32 společnost ALTAMIRE
Č. Budějovice, IČ 260 56 321 se sídlem
Hůry 75, Rudolfov, za cenu 19 000 Kč
bez DPH. Hlasování: 5/0/0.
Cenovou nabídku za účelem zajištění
služby – obnovy těsnosti nádrže hasičského vozidla Tatra 148 CAS 32 poplastováním. Návrh cen podaly 3 subjekty.
RM schvaluje zhotovitelem prací –
obnovy těsnosti nádrže hasičského vozidla Tatra 148 CAS 32 poplastováním
společnost IQISOL, IČ 48236098, se
sídlem Jírovcova 43, ČB za cenu 95 000
Kč bez DPH. Hlasování: 5/0/0.

Účastník:
Adresa:
Nabídka č. 1
IČ:
Cena bez DPH:

IQISOL S.R.O.
Jírovcova 43, Č. Budějovice
48236098
95 000 Kč

1.

Účastník:
Adresa:
Nabídka č. 2
IČ:
Cena bez DPH:

MUSKOX s.r.o.
Mánesova 345/13, České Budějovice
05811040
115 000 Kč

2.

Účastník:
Adresa:
Nabídka č. 3
IČ:
Cena bez DPH:

Josef Najman
Raveň 25, Kaplice
65966597
110 000 Kč

3.

51. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 7. 6.
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 7. 6. 2021 je
19 812 816 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene –spočívající v zřízení kapličky
na pozemku parc. č. 209/3 v kú. Dolní
Bukovsko se společností EGD Distribuce, a.s. za úplatu 2 000 Kč bez DPH.
Hlasování: 5/0/0.
Starostka seznámila radní se zněním
smlouvy s městem Veselí nad Lužnicí,
jejímž předmětem je zajištění pořádku
a parkování v Dolním Bukovsku, popř.
osadách. Služba je za 450 Kč za hodinu,
po první hodině bude účtováno za každou započatou půlhodinu. Policii bude
kontaktovat vždy starostka s tím, že je
možné, aby bylo domluveno, že budou
jezdit pravidelně vždy v některý den. RM
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Veselí nad Lužnicí, jejímž
předmětem bude výkon činnosti Městské policie na území městyse Dolní Bukovsko i osad, počínaje 14. 6. za cenu
450 Kč za hodinu. Tato cena je včetně
cestovních nákladů. Hlasování: 5/0/0.

T. Pavlásek informoval o komplexních
pozemkových úpravách, které probíhají
nyní v Pelejovicích. V těchto dnech probíhá místní šetření. Lze předpokládat, že
opět bude docházet k tomu, že občané
mají zaplocený kus obecního pozemku
a budeme tedy tyto majetkoprávní vztahy rovnat.
Starostka informovala radní, že dne
30. 5. převzala stavbu – chodníky a autobusové zálivy v ulici U Cihelny.
Starostka informovala radní, že
dnes se konala schůzka se zástupci
společnosti HELUZ cihlářský průmysl
v.o.s. konkrétně s panem ředitelem Janem Smolou a jednatelem Romanem
Heluzem. Starostka požádala vedení
společnosti o výhodnější dodávku cihel
pro stavbu Lékařského domu, který se
plánuje začít realizovat koncem června.
Poté, co starostka zaslala do společnosti Heluz k nacenění projekt, byl poptávaný stavební materiál naceněn po 50%
slevě na částku 690 399 Kč. Výsledkem dnešního jednání je, že cihly budou
městysi společností HELUZ cihlářský
průmysl v.o.s. darovány. Se společností
HELUZ cihlářský průmysl a městysem
Dolní Bukovsko bude uzavřena darova6

cí smlouva. Stavební společnost, která
bude stavbu realizovat, nebude městysi
tyto konkrétní stavební materiály, které
budou předmětem smlouvy, fakturovat,
čímž dojde ke zlevnění celé stavby.
Palivové dříví nyní městys prodává za
350 Kč/prostorový metr včetně dopravy
+ DPH. Vzhledem k tomu, že dříví obecně zdražuje, a to včetně palivového dříví,
dojde k navýšení ceny. Samovýroba nyní
stojí 300 Kč metr. RM schvaluje prodejní
cenu palivového dříví ve 4 metrových délkách za 500 Kč prostorový metr + DPH +
500 Kč za dopravu. Cena samovýroby je
stanovena na 300 Kč za prostorový metr
+ DPH. Hlasování: 5/0/0.
P. Malecha informoval o plánovaných vícenákladech na škole, které jsou
v důsledku nesprávného spočítání projektantem. Nyní se odhadují na cca 300
tis. Kč. Dále se budou z důvodu zajištění statiky budovy školy zpevňovat pilíře
mezi okny v přízemí budovy a po výpočtu statika možná i v 1. patře. Jakmile
budou známy konkrétní částky, bude se
předkládat ZM.
Starostka informovala ohledně situace související s plánovanou výstavbou
ČOV na Horním Bukovsku. Majitelka

Z ÚŘADU MĚSTYSE
vodárny vyjádřila nesouhlas se stavbou
ČOVky na Horním Bukovsku. Požaduje
vykoupení jejích studen a vodárny. Příslušný Stavební úřad řízení přerušil za
účelem dosažení dohody mezi městysem a vlastnicí.
T. Pavlásek informoval o probíhajících pracích na rozšiřování obecního
rozhlasu. Společnost Sovt radio Vod-

ňany s.r.o. za dnešek provedla práce
na Horním a v Pelejovicích. Sedlíkovice
udělají zítra.
Z. Tůma informoval o průběhu KPÚ
v Popovicích, kde nyní opět vyvstala potíž s tím, že jeden z vlastníků podmiňuje
svůj souhlas tím, že plán cest pro nás
přestane být prioritou. Tento občan je
zásadně proti budování cyklostezek, ob-

zvláště proti cyklostezce vedoucí z Bukovska do Popovic, navazující na stávající cestu, kterou jsme v minulých dnech
provedli. Svoje stanovisko neodůvodňuje
žádným relevantním tvrzením. Starostka
navrhuje rozhodně ponechat v prioritách
navazující cyklostezku do Popovic. Výsledky jednání budou známy 23. 6., kdy
bude jednání sboru zástupců vlastníků.

21. zasedání Zastupitelstva městyse D. Bukovsko konané dne 24. 5.

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, Ing. Jan Zasadil, Tomáš Pavlásek, Jan Kohout
Omluven: František Mazanec
Zůstatky na účtech městyse k 24. 5. 2021
činí na BÚ 20 818 387,53 Kč a na účtech
fondů 5 108 745,40 Kč.

výši 13 478 740,55 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem SOD. Hlasování: 13/0/1 (Ing. Jan Němec).

Schválení zhotovitele stavby
„Lékařský dům“
Do vyhlášeného výběrového řízení bylo
doručeno sedm nabídek. Po jejich zhodnocení byla komisí ke schválení vybrána
nabídka společnosti DV stav s.r.o., České Budějovice, IČO 28142551 s nejnižší
nabídkovou cenou 13 478 740,55 Kč
bez DPH. Ing. Němec má dotaz, kdy budou zahájeny stavební práce – starostka
uvedla, že po vyřízení nezbytných formalit spojených s podpisem SOD by práce
(nejprve demoliční) mohly být zahájeny
nejpozději koncem června. Zástupce vítězné společnosti však dle slov starostky
vidí dokončení díla do 30. 6. 2022 reálně.
Ing. Němec vyjádřil pochybnosti
o tom, zda po započetí stavebních prací nevzniknou z důvodu neočekávaných
problémů vícepráce, např. potřebu sanovat podloží stavby apod. – na což
někteří zastupitelé reagovali tím, že toto
bohužel nemůže nikdo dopředu předvídat. Podle starostky má vícepracím zabránit projektant při tvorbě projektu.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje zhotovitelem stavby „Lékařský dům v Dolním Bukovsku“ společnost DV stav s.r.o., České Budějovice,
IČO 28142551 s nabídkovou cenou ve

Schválení zhotovitele stavby
„Prodloužení vodovodu Popovice“
Do vyhlášeného výběrového řízení byly
doručeny tři nabídky, ze kterých komise ke schválení doporučila firmu
s nejnižší nabídkovou cenou, a to společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.,
IČO 48035599. Nabídková cena byla
1 994 000 Kč bez DPH – u této stavby
si městys bude DPH uplatňovat. Firma
Alas a.s., Dynín přislíbila podílet se na financování výkopových prací.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje zhotovitelem stavby
„Prodloužení vodovodu Popovice“ společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.,
IČO 48035599 s nabídkovou cenou
1 994 000 Kč bez DPH a pověřuje
starostku podpisem SOD. Hlasování:
14/0/0.
Schválení zhotovitele stavby
„Modernizace veřejného osvětlení
Dolní Bukovsko“
Do vyhlášeného výběrového řízení na
modernizaci soustavy VO byly doručeny tři nabídky, z nich jedna byla vyřazena
pro nesplnění podmínek VŘ. Zbylé dvě
nabídky komise zhodnotila a ke schválení zhotovitelem stavby doporučila spo7

lečnost ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Ostrava, IČO 27804721 s nabídkovou cenou 3 038 265,90 Kč bez DPH.
Na akci byla přislíbena dotace ve výši
1,8 mil. Kč. Akce zahrnuje modernizaci
VO v Dolním Bukovsku a osadách.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje zhotovitelem stavby
„Modernizace VO Dolní Bukovsko“ společnost ČEZ Energetické služby s.r.o.,
Ostrava, IČO 27804721 s nabídkovou
cenou 3 038 265,90 Kč bez DPH a pověřuje starostku podpisem SOD. Hlasování: 14/0/0.
Schválení Závěrečného účtu
a Účetní závěrky za rok 2020
Zastupitelům byl předložen k projednání
Závěrečný účet městyse Dolní Bukovsko
za rok 2020, který byl zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ZÚ byl zveřejněn spolu
se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse Dolní Bukovsko
za rok 2020, při kterém nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje Závěrečný účet městyse za rok 2020 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2020 s výrokem souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad. Hlasování:
14/0/0.

Z ÚŘADU MĚSTYSE
Zastupitelům byla ke schválení
předložena Účetní závěrka za rok 2020,
která byla sestavena dle § 18 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném
znění a vyhlášky č. 220/2013. Hospodaření městyse za rok 2020 skončilo přebytkem ve výši 10 587 305,24 Kč.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje Účetní závěrku za
rok 2020 s výrokem bez výhrad a převedení výsledku hospodaření ve výši
10 587 305,24 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Hlasování: 14/0/0.
Rozpočtová opatření
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem
rozpočtových opatření č. 8-10.
RO č. 8 – investiční transfer v rámci DP Podpora sportu, I. výzva pro rok
2021 za účelem zajištění projektu „Pořízení zahradního traktoru pro údržbu
sportovního areálu“ ve výši 60 tis. Kč
(v příjmech). Celkové uznatelné výdaje
projektu jsou 89 400 tis. Kč (ve výdajích).
RO č. 9 – neinvestiční transfer
v rámci DP Kulturní dědictví, I. výzva pro
rok 2021 – opatření č. V – Nemovité kulturní památky za účelem zajištění projektu „objekt Božích muk v kú Sedlíkovice
u Dolního Bukovska – obnova kaple“
ve výši 90 tis. Kč (v příjmech). Celkové
uznatelné výdaje projektu jsou 150 855
Kč (ve výdajích).
RO č. 10 – navýšení ve výdajích:
- § 2219 – Chodníky o 2 mil. Kč – chodník a autobusová zastávka v ul. U Cihelny – výdaje byly rozpočtovány v loňském
roce, ale dílo nebylo dokončeno.
- § 2321 – ČOV – výstavba ČOV na Horním Bukovsku.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočtová opatření č.
8-10. Hlasování: 14/0/0.
Majetkové záležitosti – prodej,
směna obecního majetku
Zastupitelé byli seznámeni se zněním
Dodatku č. 2 k SOD ze dne 4. 11. 2020
uzavřené mezi Městysem Dolní Bukovsko a zhotovitelem akce „Chodník včet-

ně autobusové zastávky v ul. U Cihelny“
firmou COLAS CZ, a.s., Praha 9, IČO
26177005. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy
o dílo, se smluvní strany dohodly na
změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se předmětu díla, ceny díla
a termínu dokončení díla. Cena díla se
po vyčíslení víceprací a méněprací navyšuje o 152 230,37 Kč. Termín dokončení
se z důvodu nevhodných klimatických
podmínek posunuje na 30. 5. 2021.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 4. 11. 2020 uzavřené mezi Městysem Dolní Bukovsko, IČO 00244791
a zhotovitelem akce „Chodník včetně autobusové zastávky v ul. U Cihelny“ společností COLAS CZ a.s.,Rubeška 215/1,
190 00 Praha 9, IČ 26177005, kterým
se mění cena díla na 4 034 886,66 Kč
bez DPH a termín dokončení stanoví na
30. 5. 2021. ZM pověřuje starostku podpisem schváleného dodatku. Hlasování:
12/1(Ing. Jan Němec)/1(Jiří Brčák).
Zastupitelé projednali prodej pozemků p.č. 1660 a 454/2 v kú Bzí,
o celkové výměře 112 m2. Cena stanovená znaleckým posudkem je 16 520
Kč (147,50 Kč/1 m2). Zájemci o koupi
pozemků budou o výši ceny informováni
a příště bude prodej pozemků schválen.
Starostka seznámila zastupitele se
znaleckými posudky na ocenění pozemků, které požaduje odkoupit firma EG.D
a.s., České Budějovice, IČ 28085400 za
účelem výstavby kioskových trafostanic.
Jedná se o pozemek p.č. 442/30 - trvalý
travní porost o výměře 20 m2 v kú Dolní
Bukovsko – cena stanovená znaleckým
posudkem je 3 330 Kč; a pozemek p.č.
221/8 - ostatní plocha o výměře 24 m2
v kú Dolní Bukovsko – cena stanovená
znaleckým posudkem je 4 000 Kč. Záměr prodeje pozemků byl schválen usnesením ZM č. 166/18 dne 14. 12. 2020 a
zveřejněn od 22. 12. 2020 do 6. 1. 2021.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje prodej pozemku p.č. 442/30
o výměře 20 m2 za cenu 3 330 Kč v kú
Dolní Bukovsko firmě EG.D a.s., České
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Budějovice, IČ 28085400. Náklady spojené s převodem prodávaného pozemku
hradí kupující. Hlasování: 13/0/1 (JUDr.
Eva Bartošová).
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje prodej pozemku p.č.
221/8 o výměře 24 m2 za cenu 4 000
Kč v kú Dolní Bukovsko firmě EG.D a.s.,
České Budějovice, IČ 28085400. Náklady spojené s převodem prodávaného pozemku hradí kupující. Hlasování:
12/0/2 (JUDr. Eva Bartošová, Ing. Jan
Němec).
Starostka informovala o žádosti občana z Popovic o směnu pozemků k vyřešení majetkoprávních vztahů s městysem. O upřesnění směny pozemků bude
ještě jednáno.
Z důvodu nemožnosti zajištění plnění
povinností JSDHO 5 Pelejovice se tato
ruší. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko souhlasí se zrušením JSDHO 5 Pelejovice. Hlasování: 13/0/1 (Zdeněk Tůma).
Dále starostka seznámila zastupitele
s výsledkem jednání s Městem Veselí nad Lužnicí o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o zajištění služby Městské policie v kú Dolní Bukovsko. Smlouva bude
uzavřena do konce volebního období za
úplatu 450 Kč za 1 hodinu.
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
Bukovský lesopark – zemní práce byly
provedeny, finalizuje se úprava stezek
a osazení inventářem, ještě se předpokládá celodenní dobrovolnická brigáda.
V Radonicích byla svépomocí radonických seniorů – převážně myslivců
z mysliveckého spolku Drahotěšice –
Radonice vybudována rozhledna. Starostka zve zastupitele i veřejnost k prohlídce a vyhlídce.
Ing. Němec požádal o opravu odtoku z Pelejovického rybníka, jehož odtok
je v havarijním stavu.
Ing. Zasadil má dotaz, kde je uložen
inventář z kapličky ve Hvozdně – starostka uvedla, že věci jsou uloženy ve
stodole v čp. 72, ale jsou bohužel hodně
poškozené.

ZE ŠKOLKY

Dětský den u hasičů
Tradičně jako každý rok jsme se s dětmi i letos vydali na návštěvu k hasičům, kteří dětem přichystali různé disciplíny
k Mezinárodnímu dni dětí. Děti měly možnost prohlédnout si
a vyzkoušet hasičskou výzbroj, skládaly hasičské maxi puzzle.
Zhlédly vystavené poháry a diplomy, které místní hasiči získali
v minulých letech na závodech. Seznámily se s vybavením
hasičského auta nejen zvenku, ale i uvnitř. Děti si vyzkoušely
„zásah hasičů při požáru“, proběhly pod překážkou, poté v tunelu a následně se snažily shodit vodou z proudnice plechovky. Po této disciplíně byly děti hasičkami odměněny pikadorem
a pitím. Příjemnou atmosféru narušil „zločinec v kukle“, který
před místní hasičskou zbrojnicí zapálil kopku slámy. Na ohlášení požáru byli vysílačkou přivoláni hasiči, kteří požár uhasili.
Děti hasičům za výborný zásah zatleskaly. Příjemně unavené
s plnými bříšky se děti vracely do mateřské školy hasičskými auty, což pro děti bylo také velkým zpestřením a zážitkem.
Všem se návštěva u hasičů líbila a budeme doufat, že i příští
rok se s dětmi budeme moct takovéto akce opět zúčastnit.
Tímto bychom chtěli za všechny děti i ostatní kolegyně
místním hasičům velice poděkovat, za čas, který nám věnovali
a za pestrý program pro děti.
Paní učitelky z Krtečků

Inzerujte v Bukovském zpravodaji.
Podrobnosti na:
https://www.dolnibukovsko.cz/bukovsky-zpravodaj
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S Koblížkem z pohádky do pohádky

V úterý 1. června slavily svátek všechny naše děti. Proto jsme
chtěli, aby tento den byl pro ně výjimečný. Obvykle mají děti
ranní svačinu ve školce, ale tentokrát si ji daly do svých batůžků a vyrazili jsme na fotbalové hřiště. Když jsme dorazili na
hřiště, nejprve se děti posilnily svačinkou, aby měly dostatek sil
a energie na pohádkovou stezku. Děti byly mile překvapené,
když je přivítal „Koblížek“ ze známé pohádky a ukázal jim směr
cesty.
Na začátku stezky se objevil „pejsek“, kterému se zbořila
bouda. Všechny děti zvládly naložit na kolečko „cihlu“ a slalomem jí odvézt na určené místo, kde pejskovi postavily boudu
novou.
Netrvalo dlouho a potkaly se s „hladovým medvědem“.
Děti ho házením míčků pořádně nakrmily.
Z nedalekých keřů už na nás vykukoval zajíc. Zamotaly se
mu mrkve do pavučiny. Všichni zvládli prolézt pavučinou, sebrat mrkev a dát ji na konci bludiště do košíku. Před vlkem

jsme se raději schovali do tunelu. Protože „Koblížek“ rád skotačí
a poskakuje, tak si děti společně s kamarády zaházely s míči.
Ale na konci stezky na nás číhala liška. Jak víme z pohádky
„Koblížka“ přechytračila, ale na děti nevyzrála! Uhádly všechny
její pohádkové hádanky.
Protože děti krásně zvládly všechny úkoly, zasloužily si odměnu. Vypátraly si sladký poklad, získaly medaile za statečnost
a diplom.
				
Lenka Bártová

Celá MŠ děkuje za vynikající zmrzliny zmrzlinářce Marušce a její asistence Nikolce.
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Rotační výuka druháků
Není běžné, že děti chodí do školy týden a další týden jsou
doma u počítače. Děti z druhé třídy k tomuto vyučování přistoupily po svém a také trochu jinak, než je zvykem.
Týden ve škole trávily skupinovou prací na téma Domácí
zvířata a jejich mláďata – vyhledávaly nejrůznější informace, počítaly příklady, z výsledků sestavovaly obrázky zvířat, slepovaly
čtvrtky… to vše si připravovaly na výuku u kamery.
Doma každé z dětí ze získaných informací vytvářelo svůj
lapbook. Během společné práce u počítače jsme si ukazovali,
jaké děláme pokroky.
Co to je? Lapbook je interaktivní 3D kniha, kterou si žáci
vyrábějí sami. Jedná se o knihu, která vytváří ucelený soubor
informací, zajímavostí, obrázků…
Takových knih vzniklo 26. Jsou velmi pěkné a nápadité.
Mgr. Jana Vomáčková

Elektrizující hodina fyziky
– on-line výlet do Temelína
Bývá u nás ve škole zvykem, že každý rok jezdí naši osmáci
a deváťáci na exkurzi do Temelína. Již druhý rok nám tuto tradici přerušila nepříznivá epidemiologická situace.
Proto jsme uvítali nabídku náhradního virtuálního programu
Infocentra JE Temelín – “Elektrizující hodinu fyziky”.
Dne 15. 4. 2021 jsme se společně s 8. a 9. třídou připojili k
on-line výuce, kterou skvěle vedla paní průvodkyně.
Postupně nás provedla všemi sektory jaderné elektrárny a
s pomocí různých interaktivních prvků nám vysvětlila základní
principy výroby elektrické energie.
Vstoupili jsme i do nejstřeženějších prostor a viděli jsme, jak
se mění palivové články v jaderném reaktoru, jak se řídí jaderná
reakce a jak se ukládají použité články.
Na závěr si žáci zasoutěžili o ceny. V 8. třídě zvítězili Dominik Černý a David Žáček a v 9. třídě Kateřina Ujková. Od společnosti ČEZ dostali jako odměnu plyšáky Watíka a Joulinku
a tašku.
Mgr. Marie Chroustová
11

ZE ŠKOLY

Veselé zoubky

Společně jsme si povídali o prevenci vzniku zubního kazu,
jak o zuby správně pečovat a vyzkoušeli jsme si zoubky dobře
vyčistit. V další části se děti rozdělily do skupin, ve kterých si
vytvořily svůj plakát.

Ve spolupráci s dm drogerií se v pátek 28.5. uskutečnil v 1.
třídě projekt Veselé zoubky, který byl zaměřen na ústní hygienu.

Jako odměnu obdržely taštičku, která obsahovala zubní
kartáček, pastu, žvýkačky bez cukru, samolepku a malé přesýpací hodiny.
Mgr. Hana Fišerová

Děti se podívaly na pohádku Jak se dostat Hurvínkovi
na zoubek. Zábavnou a vtipnou formou se seznámily s péčí
o zuby.

Barevný Den dětí
Letos si mezinárodní Den dětí žáci naší školy opravdu užili.
Škola hrála všemi barvami. Každá třída zastupovala jednu barvu, kterou si vylosovala. Společně pak vytvořili několik zajímavých útvarů.
Žáci prvního stupně se pokusili ztvárnit duhu, na druhém
stupni pak každá třída měla svůj originál. Nápaditost a kreativita žáků byla veliká.
Sladkou tečkou bylo pro žáky 1. - 3. třídy pozvání na zmrzlinu od Marušky. Tímto bychom chtěli moc poděkovat paní Marušce za milé pozvání.
Mgr. Hana Fišerová, Mgr. Ivana Maříková

Inzerujte v Bukovském zpravodaji.
Podrobnosti na:
https://www.dolnibukovsko.cz/bukovsky-zpravodaj
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Zápis do 1. třídy
Na školní rok 2021/2022 je zapsáno 21 dětí. Rodiče 3 předškoláčků využili pro své dítě možnosti odkladu školní docházky.
Vzhledem k situaci, která v době zápisů do škol byla, proběhl
oficiální zápis elektronickou formou.
V pátek 4. června se budoucí školáčci mohli poprvé společně se svými rodiči přijít podívat do své třídy, prohlédnout si
ji, vyzkoušet si, jak se sedí v lavici a pochlubit se svými dovednostmi.
Každé z nich nakreslilo obrázek, zazpívalo nějakou písničku nebo předneslo básničku. Společně jsme procházeli pohádky, zvířátka, číslice…
Děti byly šikovné, a i když se u některých projevila počáteční nervozita a ostych, vše jsme společně zvládli. Každý budoucí
prvňáček si za svůj výkon odnášel drobnou odměnu, kterou
pro ně připravila školní družina.
Mgr. Jana Vomáčková
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Úspěch naší žákyně
Gratulujeme naší žákyni Karolíně Ujkové z 6. třídy, která
se v krajském kole literární části soutěže „Evropa ve škole
2020/2021“ umístila na 3. místě a vybojovala si tak postup do
ústředního kola.
Její práci na téma „Digitalizace v Evropě“ a také tak trochu na téma „Můj přítel robot“ si můžete přečíst. Děkujeme za
skvělou práci a držíme pěsti v ústředním kole.
Mgr. M. Pilarčíková

Téma: Digitalizace v Evropě

Můj přítel robot, nejmilejší a nejoblíbenější, se jmenuje Bertík. Je to robotický vysavač, který za mě udělá spoustu práce.
Vždycky ho zapnu a řeknu mu: „Bertíku jeď!“ Za chvilku mám
podlahy čisté nejen v pokojíčku, ale v celém domě. Taťka má
také svůj oblíbený, a to je jeho kávovar. Má ho naprogramovaný tak, aby mu připravil kávu pokaždé, když vstane. Dokonce ho může ovládat mobilem, stejně jako pračku, myčku
a sušičku. V naší domácnosti je to velká pomoc pro všechny,
ale stejně nikdo z dětí nechce nádobí z myčky vyndat, ani
prádlo ze sušičky. Na to by bylo třeba vymyslet dalšího robota. Snad se to brzy někomu podaří a náš dům bude mít
o robota navíc. Nejen díky těmto robotům se z mého domu
stal vlastně takový báječný dům zázraků.

Jako tématicky okruh mě nejvíce zaujal „Můj přítel robot“, ale
když jsem se nad celou situací více zamyslela a poradila se
doma s ostatními, myslím, že se tyto okruhy vzájemně propojují mezi sebou, a proto jich popíšu několik.
S taťkou jsme u večere probírali téma „sloh“ a on mi
vyprávěl, jak psával slohy on. Měl speciální sešit, do kterého všechny příběhy psal a dokonce jsme ho společně našli
i u babičky na půdě. Každé vypracované zadání doplnil
obrázkem. Přišlo mi to legrační, protože taťka kreslit neumí
i když on tvrdí, že kreslí hezky. Několikrát zopakoval „kde
jsou ty časy“ a tuhle větu hodně často používá i můj strejda Honzík. Moji rodiče počítač jako děti vůbec neměli. Na
půdě jsem našla mimo jiné i dopisy, které psal taťka z vojny
domů. Poslal je poštou a babičce dorazil až za několik dní.
Na dopisní známce jsem našla i datum a zjistila jsem, že můj
taťka byl dokonce velký sběratel dopisních známek. Říkal, že
si známky s kamarády měnili a byla to velká zábava. Na svou
sbírku byl každý hrdý. Přemýšlela jsem, jestli ještě někdo v
dnešní době sbírá známky? Asi ne, protože dopisy už moc
nechodí. Ani pohledy. My dnes máme chaty, SMS, komunikujeme s kamarády online, a když si o tom doma povídáme,
připadá mi, že to ani není možné. Nedokáži si představit, jak
bych žila, kdybych neměla telefon.

Na půdě jsme také měli spoustu fotek, videokazet, které
ani nevím, jak se pořádně používaly a také CD nosiče. Všichni
dospělí vědí co s tím, ale co já? Jak si mám pustit videokazetu? Ani nevím, kam bych ji měla dát. Taťka mi vysvětlil,
že díky digitalizaci se můžou všechny nahrávky z dob, když
jsme byly se ségrou miminka, přenést do počítače a i když už
dávno nemáme žádný videopřehrávač, na videa se můžeme
klidně společně znovu podívat v počítači, nebo na televizi.
Také máme spoustu knih. Já nikdy nebyla velký čtenář, ale
poslední dobou mě začaly bavit romantické knihy. Za posledních 14 dnů jsem přečetla 3 a mohla jsem si vybrat, bud’
knihu v elektronické podobě a přečíst jí v mobilu, nebo knihu
z knihkupectví. Já si vybrala tu z knihkupectví, protože se mi
libí, jak nová kniha krásně voní.

Zeptala jsem se ho tedy na slovo digitalizace – co to
vlastně je a co si pod tím mám představit? Jako příklad nám
posloužil náš nový přestavěný domov plný různých robotů
a digitálních pomocníků, ale i tenhle sloh, který místo na papír píšu v počítači. Ten mě automaticky opraví, když udělám
chybu nebo napíšu hrubku.

Doba digitalizace umožňuje spoustu zjednodušení, pomoci a výhod nejen v domácnostech. Změnila spoustu věcí,
ale když tak poslouchám dospělé kolem sebe, také je důležité nezapomenout. Třeba jen na takovou maličkost, jako je
vůně nové knihy.

Jak je to tedy s těmi roboty? U nás doma jich žije několik.

Karolína Ujková
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Bledule na radonických lukách
Ráda bych vás pozvala do Radonic na procházku, nebude
to sice v tomto roce, ale pokud budete mít zájem vidět bílé
koberce bledulí, tak nezapomeňte koncem března a v dubnu
se k nám vypravit. Kde najdete bledule? Musíte jít směrem na
Líšnici a tam jsou.
Kromě toho také u nás rostou petrklíče a další krásné kytičky.
Zaparkujete před obecní budovou a hurá na kytičky.
Za osadní výbor Marie Kapinusová

Dětský desetiboj

Sportovní odpoledne si přišlo užít 100 dětí, což nás mile
překvapilo. K rozzářeným dětským očím v nemalé míře přispěli i místní hasiči, kteří pro děti na závěr programu připravili
pěnu. Věřím, že odpoledne jsme si společně hezky užili a budeme se těšit na příští rok.

V neděli 6. 6. 2021 uspořádalo TJ Dolní Bukovsko ve spolupráci s městysem Dětský den. Nepříznivá předpověď počasí
se naštěstí nevyplnila, a tak nic nebránilo tomu, aby děti mohly
oslavit svůj svátek na místním hřišti. V letošním roce byl pro
děti přípraven „Bukovský desetiboj“. Jak již název napovídá,
nachystáno bylo 10 stanovišť, na kterých děti prokazovaly svoje sportovní dovednosti a zručnost v různých oblastech jako
například: hod na cíl, fotbal, florbal, střelba, balancování či zdolat překážkovou dráhu. Po splnění všech disciplín na každého
závodníka čekala v cíli zlatá medaile a malý dárek.

Ráda bych touto cestou poděkovala paním učitelkám
ze ZŠ Dolní Bukovsko, místním hasičům, městysi, Bukovské
vodě za zapůjčení skákacího hradu, panu Malechovi a jeho rodině za zajištění občerstvení a všem ostatním dobrovolníkům,
kteří se na dětském dni podíleli.
Hana Pourová
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Radonický nohejbal
– letos po čtrnácté

Radonická „rozhledna“

Dne 5. 6. 2021 se tradičně konal v Radonicích již 14. ročník nohejbalového turnaje – Memoriálu Františka Trendy. Počasí nám
letos přálo, místy bylo sluníčko až příliš zrádné. Proto když se
na chvilku v podvečer přihnala krátká letní bouřka, nikomu to
tolik nevadilo. Dohrát a vyhlásit vítěze se stihlo ještě před deštěm a večernímu posezení to na veselí neubralo.

V sobotu 12. 6. jsme v Radonicích slavnostně otevírali rozhlednu. Všichni trochu tušíme, že výraz rozhledna je dosti troufalý,
neboť každému se vybaví vysoká rozhledna s mnoha schody.
Tak monumentální ta naše radonická není, ale význam pro nás
má obrovský. Nejen proto, že vznikla jako dílo místních mužů,
kteří si v zimě řekli, že místo zaslouženého odpočinku na kanapi, se vrhnou do díla a postaví na místě, kde se to nejvíce
nabízí, vyhlídkovou pozorovatelnu. Jak řekli, tak udělali. Začali nejprve malovat plány, pak škrtat, překreslovat, u toho se
i dohadovat, a nakonec pořídili stavební materiál, kulatinu oloupali, na místě samém stromy vykáceli, aby byl dobrý přístup
k rozhledně a nic nebránilo výhledu. A nakonec koncem května
usadili dřevěné dílo na zvýšený betonový podstavec, pod kterým je bývalá vodárna. Když se těšili z hotového díla, ještě jim
to nedalo a vybudovali i schody, díky nimž se lze pohodlně až
k rozhledně dostat. Místo je veřejnosti přístupné, vstup je na
vlastní nebezpečí a prosíme všechny návštěvníky, aby vše, co
si k rozhledně přinesou, si také po sobě odnesli.

Letos se účastnilo 8 soutěžních dvojic nejrůznějšího věkového zastoupení, a přestože se v historii turnaje již ženy účastnily, letos byli hráči pouze muži.
Věkové složení hráčů bylo také velmi pestré, v rozpětí od
11 let až do věku seniorního. Zastoupení měly i rodinné dvojice, vedle tradiční turnajové dvojice bratrů Bártových, hráli
i bratři Jindrové. Hráčům po celý den fandili rodinní příslušníci.
Zábava byla i pro ty nejmenší, kteří v pauzách mezi zápasy
a dále pak po skončení turnaje si sami zkoušeli hrát nohejbal.
Letos se na prvním místě umístila dvojice Radek Horejš a Honza Čermín, hoši spolu hráli poprvé a evidentně se to osvědčilo.
To na druhém místě se umístili tradiční sběratelé medailí, bratři
Jirka a Fanda Bártovi. A na třetím místě se umístili loňští stříbrní
– Jan Kovář ml. a Míra Kaiser. Letošní třetí dvojice má za celou
dobu pořádání turnaje na kontě nejvíce medailí.

A závěrem mi nezbývá než vyjádřit velký dík Josefu Kovářovi, Honzovi Kovářovi, Josefu Kapinusovi, Jindřichu Kubátovi
a Janu Šulcovi, který byť z Drahotěšic, se nemalou měrou na
díle podílel.

Po celý den turnaje bylo k dispozici nejen pro hráče, ale
i pro fanoušky pestré občerstvení. Místní ženy napekly výborné buchty, koláče i medovník a podávalo se i výborné uzené
maso. Všem pekařkám a řezníkovi Josefu Kovářovi za to patří
velký dík a uznání. Pochutnali jsme si velice.

Rozhledna stojí na místě, odkud je bezesporu z celého
území Dolní Bukovsko největší rozhled. Dostanete se tam od
radonické hospody, kde odbočíte ve směru od Bukovska vpravo, vydáte se asi po tři sta metrech opět vpravo a kolem hájovny nahoru. Rozhledna je vidět i od křižovatky, když se přijede
od Hvozdna do Radonic.

Vítězové si kromě několika věcných cen odvážejí i putovní
pohár a uvidíme, zda v příštím roce obhájí své vítězství. I když,
jak říká z legrace jeden z organizátorů turnaje – ty, co vyhráli,
my už nikdy znova nepozveme.
Ivana Makovičková

Na tomto místě bych chtěla poděkovat Jaderné elektrárně
Temelín Skupiny ČEZ, která si tento náš projekt vybrala do Oranžového roku a finančně realizaci i oslavu rozhledny podpořila.
Ivana Makovičková
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Červen měsíc myslivosti
– zachraňme srnčata

Blýská se na lepší časy?
S přibývajícím časem a s uvolňováním opatření se i u hasičů
začíná vracet život do normálu. Mladým hasičům naši členové
opravili věž na hřišti a nyní se ještě pracuje na úpravách terénu
v jejím okolí. V sobotu 22. 5. jsme postavili stany na parkovišti
u hřiště na konání zábavy pod názvem Bukovský otvírák. V neděli 30. 5. se po dlouhé době uskutečnila schůze výboru sboru,
kde jsme se dohodli, že v sobotu 5. 6. uspořádáme členskou
schůzi v hasičské zbrojnici. Dostavilo se 35 členek a členů a
po projevech velitele sboru, velitele zásahové jednotky, vedoucí
mládeže a pokladní sboru, ve kterých jsme zhodnotili činnost
za rok 2020, došlo k vyznamenání našich členů.
Výkonný výbor OSH České Budějovice rozhodl, že po
loňské pauze se letos rozběhnou i soutěže mladých hasičů i
dospělých. V polovině května se ke mně dostal mail, že pokud bude zájem, uskuteční se postupové soutěže dospělých,
a to hned okresní a krajské kolo v požárním sportu. Vzhledem
k časové náročnosti, byla obvodová kola vynechána. Byl jsem
rád, že se mi povedlo složit soutěžní tým mužů. Indicie nasvědčovaly tomu, že okres by se mohl konat u nás v Bukovsku.
K tomu také došlo a v sobotu 5. června vše vypuklo. Původně
bylo přihlášeno 5 týmů žen a 9 týmů mužů. Bylo rozhodnuto,
že vzhledem k malé účasti bude mít každý tým možnost dvou
pokusů v požárním útoku na nástřikové terče. V té době ještě
nikdo nevěděl, že 2 týmy mužů se okresního kola nezúčastní.
Naše ženy skončily na nepopulárním 4. místě, když oba dva
pokusy ukončily s časem těsně nad 36 vteřin. Mužům se první
pokus vůbec nepovedl a hlavně po mém zaváhání na rozdělovači jsme si připsali neplatný pokus a tím pádem figurovali na
posledním 7. místě. Do druhého pokusu jsme šli s tím, že pokud chceme pomýšlet na medailové umístění, musíme mít čas
do 33,74 vteřin. Po nástřiku pravého proudu se čas pod touto
hranicí zastavil, ale na levém proudu kvůli rozstřiku proudnice
se časomíra zastavila na čase 41,07 vteřiny. Tento čas nám
stačil na páté místo. A tak naším nejlepším výsledkem na okrese byly naše řízky, které všem zúčastněným moc chutnaly.
Za SDH Dolní Bukovsko velitel sboru Tomáš Pavlásek

Ne náhodou byl vybrán červen jako měsíc myslivosti. Období
přelomu jara a léta, čas nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu
vegetace je obdobím zrození nového života v přírodě. Myslivost
nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, jak si stále ještě dost
lidí myslí, ale je to především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře.
Přibližně od poloviny května až do poloviny června kladou
srny srnčata. Nejčastější místa jsou právě louky a jetelotravní
směsky. Při sklizni těchto míst se srnčata dostávají do velkého ohrožení. Proto je jednou z našich nejdůležitějších činností
záchrana srnčat při senosečích. Členové mysliveckého spolku
a mysliveckého kroužku Dolní Bukovsko každý rok dělají vše
proto, aby byly škody a ztráty na srnčatech co nejmenší.
Zakoupili jsme pro tuto činnost plašiče zvěře už před dvěma roky a věřte, že je to zařízení, které opravdu pomáhá. Plašiče napodobují různé zvuky predátorů a naříkajících srnčat, což
přiměje srnu z porostu srnče odvést jinam.
V první řadě musíme vědět, kdy a jaké místo se bude sekat
s předstihem minimálně dva dny. Víme všichni, že to není pro
lidi, kteří tuto práci v zemědělství dělají jednoduché, protože
záleží při senosečích hlavně na počasí, ale jenom informace,
kde se bude sekat a v jaký čas nám umožní tato místa projít
a nainstalovat plašiče zvěře a maximálně zabránit tomu, aby
nedocházelo k nejhoršímu, a to k usmrcení srnčat. Každé zachráněné mládě je velká odměna za to, kolik úsilí a času tomu
všichni věnujeme.
Tímto žádáme zemědělce, ale i majitele travních porostů volně přístupných, aby nám pomohli při záchraně srnčích mláďat.
Stačí nám zavolat a my vám plašiče den před sečení v odpoledním čase nainstalujeme a druhý den ráno těsně před sečením
sebereme. Jenom tak dokážeme pomoci při záchraně zvěře.
Na závěr chceme poděkovat všem zemědělcům, kteří už
tak konají, za velkou pomoc a těšíme se na další spolupráci i
s těmi, co se k nám připojí a pomohou dělat naši přírodu bezpečnější pro zvěř.
Jan Němec

Letošní ročník BHLA
se nemohl uskutečnit

Chystáte se na sečení volně přístupných luk?
Volejte, nainstalujeme vám plašiče zvěře.
Kontaktní osoby:
Pavel Makovička – tel.: 723 231 707
Ing. Jan Němec – tel.: 777 099 572
František Kotrč – tel.: 601 318 195

Před zahájením sezony se konala tradiční schůze zástupců týmů ligy. Domluvilo se, že pokud by se povedlo odehrát
alespoň polovinu zápasů z ligy, budou se vyhlašovat všechny
výsledky a statistiky jako v předcházejících ročnících. Bohužel hned po prvním odehraném kole, byly všechny amatérské
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soutěže zastaveny. Netrpělivě jsme očekávali zmírnění opatření
a stále doufali, že se liga opět rozběhne. S přibývajícím časem
už bylo jasné, že by se nestačila odehrát ani polovina zápasů,
a tak 3. ledna 2021 byla poprvé v historii BHLA předčasně
ukončena. V té době jsme živili naději, že bychom uspořádali
nějaké turnaje, bohužel také marně. Nyní doufáme, že nadcházející ročník se nám povede odehrát. Před sezonou se nám
povedlo sehnat nějaké posily, tak doufám, že až to situace
dovolí, aktivně se zapojí do našeho klubu. Stále platí, že náš
tým doplňujeme, pokud byste někdo měli zájem se k týmu HC
D. Bukovsko přidat, obraťte se na mě nebo někoho z hráčů
našeho klubu. Na stánkách http://www.bhla.cz se dozvíte vše
o lize BHLA.
Za HC D. B. Školník (Tomáš Pavlásek)

výkonný výbor a zvolit nové vedení a vybrat členské příspěvky.
Placení členských příspěvků zůstává stejné jako minulý
rok: děti 500 Kč; dospělí 500 Kč; senioři 100 Kč; fotbalisté
(muži), vedoucí mužstva, trenér, předseda 1000 Kč.
Příspěvky na rok 2021 je možné uhradit na číslo účtu:
564486309/0800.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena TJ
+ rok narození.
Veškeré dění v TJ můžete sledovat na vývěsní tabuli, stránkách TJ a v Bukovském zpravodaji.
Milena Zahradníková

Valná hromada TJ Dolní Bukovsko

Muži v roce 2021, po dlouhé, půlroční pauze odehráli své první
dva přátelské zápasy. Čekání bylo dlouhé, ale nakonec jsme
se dočkali. První zápas sehrálo Dolní Bukovsko se sousedním
týmem ze Svin. Na obou týmech bylo vidět, že dlouhá koronavirová přestávka se odrazila na všech, a to jak na fyzičce, tak
i na technice. Muži nakonec vyhráli 3:2, kdy rozhodující branku
vstřelil debutující Josef Filípek. O další branky se postarali Vojta
Koutský, který překonal gólmana hostí střelou k tyči a František
Hruška, kterému se podařilo vsítit branku přímo z rohu. Dalším
debutujícím hráčem byl nový brankář Ondřej Brůha.
Druhý zápas byl naplánován proti týmu Vlkova. Muži měli
co vracet, protože s tímto týmem prohráli v létě na místním
turnaji. Dolní Bukovsko začalo aktivně, ale ze začátku je opět
trápila koncovka. Skóre otevřel kapitán týmu Petr Zahradník po
krásné akci po pravém křídle, hosté dokázali ovšem do poločasu snížit. Ve druhém poločase se vše zlomilo a naši hoši se
rozstříleli, hlavně začínající kluci v Áčku. Martin Varecha vstřelil
dva góly, další zásah přidal Pepa Filípek. K nim se krásnou ránou z dálky připojil Franta Cihla a Honza Mach. Svůj druhý start
zaznamenal i další dorostenec Pepa Venčovský.
Doufejme, že toto byla poslední pauza, kterou fotbal potkal. Už se těšíme na příští sezónu, protože po dlouhé době
bude mít TJ Dolní Bukovsko opět dorostenecký tým. Přejeme klukům hodně štěstí a ať se jim daří. A věřím, že se najde
spousta fanoušků bukovského fotbalu, kteří jim přijdou fandit.
Chtěl bych také pozvat všechny mladé fanoušky na tréninky, kde si zkusí, jaké je to být fotbalistou, trénovat v úžasném
kolektivu, s partou přátel, pod vedením mladých trenérů. Přijďte a spojte svůj volný čas s fotbalem v Dolní Bukovsku. Zaručujeme vám zábavu, zážitky, spoustu kamarádů, soutěživost
v zápasech a turnajích a pocit, že jste součástí něčeho, na co
můžete být pyšní a pomoct tím k vytvoření něčeho speciálního.
Všichni kluci a holky, vezměte své kamarády a přijďte jakýkoliv
pátek od 17:00 na fotbalové hřiště!
Jirka Matoušek

První přáteláky
a nástup mladých pušek

V sobotu 12. 6. 2021 se uskutečnila výroční schůze TJ Dolní Bukovsko. Úvodního slova se ujal pan Mgr. J. Kapinus
a tím zahájil schůzi. Následně seznámil zúčastněné s programem. Poté předal slovo předsedkyni Mgr. M. Zahradníkové.
Ta přítomné seznámila s událostmi z roku 2020 a zároveň již
z probíhajícího roku 2021. Také poděkovala všem sponzorům
a dobrovolníkům, kteří se účastní akcí a určitou měrou se podílí
na jejich organizaci. Na závěr přednesla návrh o změnách ve
stanovách TJ. Tyto změny se týkaly orgánů TJ (funkční období
výkonného výboru a předsedy, přesný počet členů ve výkonném výboru, svolání valné hromady), možnosti zplnomocnění
dalšího člena TJ k vybraným úkonům a možnosti odvolání vyloučeného člena.
Paní T. Kořínková seznámila přítomné s hospodařením
TJ v roce 2020. Paní H. Kliková s paní H. Pourovou zpracovaly
revizi hospodaření TJ.
Tento rok se volil nový výkonný výbor. Navrženými kandidáty byli stávající členové výkonného výboru TJ.
Na valné hromadě byla možnost navrhnout i jiného kandidáta do výkonného výboru. Nikdo takový nebyl navržen, a tak na volební období 2021-2026 byl zvolen staronový výkonný výbor ve složení F. Hruška, T. Kořínková,
M. Koutský, P. Malecha, Bc. J. Matoušek, Bc. H. Pourová, Mgr. A. Šubrtová, Mgr. M. Zahradníková, P. Zahradník.
Na závěr proběhla diskuze, do které přednesli své příspěvky pan S. Klika ml. (hasiči), P. Malecha (obec), J. Matoušek
(mládež), M. Koutský (tenis), pan J. Mach ml. (umělá tráva),
H. Pourová ml. (organizace akcí TJ) a další.
Valná hromada jednohlasně odsouhlasila dodatečné schválení úkonů výkonného výboru v období 24. 2.–12. 6. 2021, změnu stanov TJ, zprávu předsedy TJ, pokladníka TJ, revizní komise,
volební a návrhové komise. Dále ukládá do měsíce svolat nový
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Fotbalové tréninky žáků

Pozvánka
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Ze starých kronik
1941
Léto bylo mokré a bouřlivé. Žně trvaly dlouho, oves se sklízel
až při 15. září.
Starosta obce Horní Bukovsko František Bumba byl nucen odstoupit, jelikož byl ruský legionář. Za důvod vystoupení
z úřadu musel prohlásit své onemocnění, tak znělo nařízení
z vyšší moci. Než se věc vyřídila, působil ještě jako starosta do
konce června 1942.
1961
Od měsíce května až do podzimních měsíců nepršelo a bylo
velké sucho. Avšak na podzimní práce včas přišel déšť, takže
práce dělaly se velmi dobře a také mohly býti udělány včas. Žně
u nás proběhly v celku dobře, Státní statek mlátil všechno obilí
na polích a část se sklízela přímo kombajnem (H. Bukovsko).
Od 1. dubna do 10. září držena protimandelinková hlídka.
V porostu všech čtyřech farem sbírány larvy a brouci a postižená místa zajištěna poprachem Gamadinu. Letecký postřik
brambor proveden 9. srpna. Ač proveden postřik, výskyt mandelinky byl stále značný. Za dva dny sebral sběrač 824 brouků
a 356 larev.
Průměrná snůška vajec v květnu od jedné nosnice: D.
Bukovsko-16,22 ks; Pelejovice-16,45 ks; Popovice-12,37 ks;
Sedlíkovice 12,72 ks. Aby byl splněn plán výkupu vajec letos,
bylo zapotřebí, aby hlavně záhumenkáři zvýšili dodávku vajec.
S uspokojením přijata zpráva ředitele v. v. Jana Koláře
z Jihlavy – rodáka zdejšího, že vypracoval a ukončil životní své
dílo – Historii městečka Dolního Bukovska, jež měla býti zadána do tisku, k čemuž však z různých důvodů nedošlo, a proto
Jan Kolář dal své dílo na stroji přepsané vázati do plátna a kůže
knihaři a jeden opis daruje do zdejší knihovny. Za skvělou práci,
jíž věnoval mnoho dnů a měsíců i peněz, vyslovuji mu tady na
tomto místě upřímný dík nás rodáků jako ušlechtilému historiku
svého rodiště pro současnost i budoucnost.

Historik našeho městyse Jan Kolář
1981
Nebyl splněn státní plán mléka o 20 000 litrů, i když plánovaná
produkce byla překročena o 41 000 litrů. Mléko bylo spotřebováno pro telata, protože nebylo možné odstavovat pro nedostatek kapacit v teletníku. Překročen byl státní plán drůbežího
masa a počet selat byl překročen o 250 kusů.
Žňové práce proběhly letos velmi rychle, bylo značně příznivé počasí. Bylo dosaženo průměrného výnosu 42,4 q na
hektar, čímž se naše JZD zařadilo na první místo v budějovickém okrese, zároveň tím bylo dosaženo nejvyššího výnosu
v našem JZD vůbec.
V rámci prohloubení služeb obyvatelstvu povolil národní výbor provozování drobných prací některým řemeslníkům.
V D. Bukovsku 2 řemeslníci práce truhlářské, jeden práce zámečnické a jeden opravu obuvi, v H. Bukovsku práce krejčovské a Popovicích práce klempířské a pokrývačské.

1971
Červen byl velmi chladný (14°C), teprve 25. června se oteplilo
na 25°C, avšak již 30. června klesla opět teplota na 15°C. V červenci vysoké teploty až 30°C poklesly 19. července, kdy nastaly
přeháňky. Pak vystoupily opět na 26°C a trvaly do konce srpna.
V investiční výstavbě postavilo JZD na farmách v Sedlíkovicích a Pelejovicích ocelokolny, v D. Bukovsku pak novou šrotárnu a vyasfaltovalo spojovací cesty a plochy hospodářského
dvora.
Dnem 9. července počínajíc začala Jednota Týn nad Vltavou vykupovat borůvky v hájence „Smrčí“ 1 kg za 7 Kčs.
Dne 6. srpna hlásil místní rozhlas, aby v důsledku abnormálního sucha šetřilo obyvatelstvo vodou, poněvadž je jí nedostatek.

1991
Červenec se vyznačoval od začátku velkými vedry (až 30°C).
Vedra trvala až do posledního červencového týdne, kdy nastalo několikadenní ochlazení. Svatá Anna – chladna z rána,
moudrost našich předků se potvrdila.
V sobotu 13. července začala družstevní pekárna expedovat první rohlíky – z pekárny instalované pro zemědělské
družstvo italskou firmou. Pekárna byla zřízena vedle zdravotnického střediska. Křupavoučké rohlíky jdou velmi na odbyt.
Konečně trochu potřebné konkurence Jednotě!
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NAROZENÉ DĚTI
MATYÁŠ TRS, DOLNÍ BUKOVSKO
ELIŠKA KOBYLKOVÁ, DOLNÍ BUKOVSKO

NAROZENÝM DĚTEM PŘEJEME ŠŤASTNÝ ŽIVOT.
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Miroslava Moravcová, D. Bukovsko
Pavel Šťovík, Radonice

Bořivoj Rozum, D. Bukovsko
Ivana Fixová D. Bukovsko

Anna Tomková, D. Bukovsko
Jiří Sedlák, D. Bukovsko

65

75

90

Anna Šťovíčková, Pelejovice
Václav Drsek, H. Bukovsko

Hana Špatná, D. Bukovsko

21

Jan Brom, Pelejovice

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MUSICALE
PROVÁDÍ

do nové ZUŠ v Týně nad Vlvou, Neznašově,
Dolnım
´ Bukovsku, Temelıně
´
a Chrášťanech

ONLINE PŘIHLÁŠKA NA

WWW.MUSICALE.CZ

tel.: 774 840 306
zus@musicale.cz

Co dě čeká?
společná kapela
kamarádi
nečekané zážky
radost z pokroků
čas, který dává smysl
tvořivá spolupráce

Vyučujeme dě od 5 do 18 let. Nástroje půjčujeme.

Co vyučujeme?

zobcová ﬂétna

klarinet

příčná ﬂétna

saxofon

trubka

baskřídlovka

trombon

lesní roh

tuba

bicí

klávesy

zpěv

Výuka 2000,-Kč/pololetí

Nástroj 1000,- Kč/pololetí

ZAVOLEJTE NÁM
774 840 306

Sportovní areál Dolní Bukovsko

SOBOTA 24. 7. 2021
OD 12:00

RADONICKÁ POUŤ
24. 7. 2021

TJ Dolní Bukovsko, z.s. pořádá

memoriál martina macha
turnaj mužů

startovné: 500,-/družstvo
startovné zahrnuje občerstvení a pitný režim pro hráče a trenéry, věcné ceny a poháry pro týmy

adresa:
Luční 381
Dolní bukovsko

registrace:
Milena zahradníková
milenamikeskova@seznam.cz tel.721 483 629

Pojď hrát
fotbal za
Bukovsko!
V případě zájmu se přijďte
podívat na trénink.
Tréninky:
pátek 17:00
Ročníky:
2009 a mladší
Kontakt na trenéra:
Jiří Matoušek
T: +420 723 258 513
E: jirka.maty@seznam.cz

ČERVENEC

9.-11.
2021

POUŤ
HORNÍ BUKOVSKO
17:00 | PÁTEK
B L A Ť Á C K Á

P Ě T K A

NEDĚLE

10:00 MŠE SVATÁ
15:00 LAKOMÁ BARKA V KOSTELE SV. ŠTĚPÁNA

tjdolnibukovsko.cz

CELÝ DEN HRAJE HARTMANICKÁ MUZIKA

