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Z ÚŘADU MĚSTYSE

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
prázdniny již skončily a rok se nám opět přehoupl do druhé
poloviny. Těšíme se z nadcházejícího podzimu a věříme, že ta
druhá polovina bude veselejší než ta letošní první.
O tom, jaké máme štěstí, že žijeme právě zde, jsme se mohli
přesvědčit koncem června, kdy se na jižní Moravě a kouskem
středních Čech prohnalo děsivé tornádo. Zvedla se velká vlna
solidarity a spolu s darem ve výši 50 000 Kč, který schválilo
zastupitelstvo městyse z obecního rozpočtu, jsme vybrali mezi
občany ještě částku 53 315 Kč. Tyto finance jsme zaslali na
transparentní účet městyse Moravská Nová Ves. Starosta Moravské Nové Vsi, Mgr. Marek Košut, srdečně děkuje za náš dar,
který bude použit na opravu budovy zdravotního střediska.
Ještě by neměla zaniknout informace, že i naši hasiči byli pomáhat ihned po tornádu v terénu, konkrétně Slávek Klika, Míra
Svoboda, Standa Vořech a Daniel Puchel´. Jejich pomoc byla
nezištná a jeli tam ve svém volném čase. Těmto mužům děkuji!
I přes léto realizujeme stavební akce. Předně jsme zkolaudovali
chodníky a autobusové zálivy v ulici U Cihelny, dokončili jsme
prodloužení vodovodního řadu v Popovicích, dodělali chodník
k Agro družstvu a věřím, že letos ještě nějaký chodník v Bukovsku zvládneme. Na chodník vedoucí k Agro družstvu jsme
použili stávající zbývající materiál, abychom nehromadili nevyužitý stavební materiál, zejména dlažby a obrubníky a zároveň
nekupovali nový. Právě tento chodník tento postup unese.
Stále probíhají práce na nástavbě školy, které však komplikuje
častý déšť. Objekt, na jehož místě bude stát lékařský dům, je
již zbořený a staví se základy nové budovy.
Podařilo se nám majetkoprávně vyřešit sousedské vztahy na
Horním v okolí plánované ČOVky, snad již nic dalšího nebude
bránit její výstavbě.
Závěrem mi dovolte pozvat vás na tradiční Bukovská setkání
i pouť v Dolním Bukovsku, která se bude konat v obvyklém
termínu. Jistě se setkáme na trhu, který navazuje na ten první,
červnový, který se návštěvníkům i prodejcům tolik líbil.
Krásné babí léto plné pohody vám přeje vaše starostka.

Nový chodník a autobusová zastávka U Cihelny
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částkou 10 000 Kč. RM schvaluje příspěvek na pořízení uzamykatelných mříží k ochraně
sošky sv. Huberta ve výši 6 000 Kč a pořízení sošky sv. Huberta za cenu 11 800 Kč od
historického štukatéra Vladimíra Voborníka, se sídlem Vyšehrad 185, Č. Krumlov, IČ:
15074226.
Hlasování:
4/0/0.
Z ÚŘADU
MĚSTYSE
Nabídku za účelem zajištění služby – Technický dozor stavebníka a BOZP na akci
„Lékařský dům DB“ podaly 3 subjekty. Poptáváno bylo období na 12 měsíců od předání
52. jednání Rady městyse Dolní
staveniště.Bukovsko konané dne 21. 6.
Přítomni: I. Makovičková, T. Pavlásek, J. Klika, P. Malecha Omluven: Z. Tůma
Projednáno:
RM provedla kontrolu došlých faktur
a platby provedené přes pokladnu. Stav
finančních prostředků k 21. 6. 2021 je
21 590 245,- Kč.
Starostka navrhuje odpustit úhradu
nájemného ve všech obecních objektech, kde je v souvislosti s nouzovým
stavem znemožněno konat výdělečnou
činnost. RM schvaluje prominutí úhrady
nájemného v obecních objektech v důsledku současného nouzového stavu,
a to od ledna do dubna 2021. Jedná
se o následující provozovny: Kadeřnictví
Dana Marková, Manikúra Radka Bořutová, Hospoda na hřišti – Lukáš Malecha, Hospoda Na Guberně na Horním
Bukovsku – Daniel Puchel´. Hlasování:
4/0/0.
Pacht Bukobar – byl zveřejněn záměr pachtu pro Bukobar s.r.o. se sídlem Na Hejčarech 163, Dolní Bukovsko,
IČ 4174285. Bukobar v letošní sezóně
využije větší plochu obecního prostranství, na druhou stranu městys se snažil
podpořit všechny podnikatelské subjekty v této sezóně. Tedy RM navrhuje
propachtovat plochu za stejnou částku
jako v loňské sezóně. Je bezesporu veřejným zájmem podpořit podnikání na
území městyse. RM schvaluje pacht ve
výši 200 Kč/měsíčně od 1. 6. do 30. 9.
2021, Bukobaru, se sídlem Na Hejčarech 163, Dolní Bukovsko, IČ 4174285.
Hlasování: 4/0/0.
Musíme pořídit zahradní traktůrek na
sečení hřiště. Na pořízení tohoto traktůrku jsme obdrželi dotaci z JČK. Osloveny
byly tři společnosti. Jedna z oslovených
společností zareagovala s tím, že poptávaný traktůrek na sečení nemají v nabídce. Předmětem poptávky je Travní
traktor STARJET 2021 P4. Společnost
AGROZET ČB dala nabídku 133 800
Kč vč. DPH. Zahradní technika PROFIsekačky nabídla cenu 133 900 Kč. RM
schvaluje koupi zahradního traktůrku
STARJET 2021 P4 za cenu 133 800 Kč
vč. DPH od společnosti AGROZET ČB,
a.s. U Sirkárny 30, České Budějovice.
Hlasování: 4/0/0.

Nabídka č. 1
Nabídka č. 2
Nabídka č. 3

Účastník:
DT engineering s.r.o.
Nabídková cena Dolní 127, Nové Homole 370 01, IČ: 47235667
bez DPH:
24 920 Kč/měs.
Účastník:
Ing. Martin Sedlický
Nabídková cena Pražská 874, Hluboká nad Vlt., IČ: 08120234
bez DPH::
31 666 Kč/měs.
Účastník:
Ing. Miroslav Návara
Nabídková cena Jankov 27, 373 84 Jankov, IČ: 42377293
bez DPH::
28 000 Kč/měs.

1.
3.
2.

Nabídky za účelem zajištění služby – Technický dozor stavebníka a BOZP na akci
RM schvaluje
technickým dozorem stavebníka a BOZP „Lékařský dům DB“ společnost
„Lékařský
dům DB“
DT engineering s.r.o., se sídlem Dolní 127, Nové Homole 370 01, IČ:47235667 za cenu
Rovněž
pořídíme
zahradní
byl na
ukázán
předsedovi
MS
24
920 Kč/měs
bezdalší
DPH.
Příkaznítraksmlouvaji mříží.
bude Návrh
uzavřena
12 měsíců.
Hlasování:
tůrek
na sečení obecních ploch. Stávající
Ing. Němcovi, který s návrhem souhla4/0/0.
technika již nefunguje přes veškerý, čím
sí. Celkem bude stát 11 800 Kč socha
projednala
opatření
č. 13, 14aa 16
15 –000 Kč mříže. Myslivci se na akci
dál RM
častější
servis,rozpočtová
stoprocentně.
Osloveny byly tři společnosti. Jedna z oslobudou podílet částkou 10 000 Kč. RM
č. 13. - poskytnutí dotace neinvestičního charakteru v rámci projektu „Divadlo všem
vených společností zareagovala s tím,
schvaluje příspěvek na pořízení uzamygeneracím“ ve výši 20 tis. Kč
že poptávaný traktůrek na sečení nemají
katelných mříží k ochraně sošky sv. Huv nabídce.
Předmětem
travní – kontejnery
berta veza
výši
000
č. 14 – pořízení
nádobpoptávky
na tříděnýjeodpad
1206tis.
Kč.Kč a pořízení sošky
traktor Cub Cadet XT3 QR106. Dodavasv. Huberta za cenu 11 800 Kč od hisč. 15 – poskytnutí dotace neinvestičního charakteru v rámci DP Neinvestiční dotace pro
tel - Daniel Anderle, se sídlem Dobrovodtorického štukatéra Vladimíra Voborníka,
jednotky
sborů
dobrovolných
hasičů
obcí
Jihočeského
kraje na zajištění
projektu
„Oprava
ská 2093/75, ČB nabídl cenu 115 000
se sídlem Vyšehrad
185, Č.
Krumlov,
IČ:
nádrže
automobilu“
výšiLužnicí
80 tisíc Kč 15074226. Hlasování: 4/0/0.
Kč. vodní
ProfiRD,
Žíšov
67, Veselívenad
nabídli
109rozpočtová
000 Kč. RM
schvaluje
účelem zajištění služby
RM cenu
schvaluje
opatření
č. 13, 14 a 15.Nabídku
Hlasování:za4/0/0.
koupi zahradního traktůrku za cenu 109
– Technický dozor stavebníka a BOZP
000 Kč vč. DPH od společnosti ProfiRD,
na akci „Lékařský dům DB“ podaly
s.r.o., Žíšov 69, 391 81 Veselí n. Lužnicí.
3 subjekty. Poptáváno bylo období na
Občan z H. Bukovska žádá o pro12 měsíců od předání staveniště.
nájem sálu a dvora obecního objektu
RM schvaluje technickým dozorem
stavebníka a BOZP „Lékařský dům DB“
na Horním Bukovsku za účelem rodinné
oslavy a to dne 17. 7. 2021. RM schvaluspolečnost DT engineering s.r.o., se sídje pronájem sálu na Horním Bukovsku za
lem Dolní 127, Nové Homole 370 01,
účelem rodinné oslavy dne 17. 7. 2020
IČ:47235667 za cenu 24 920 Kč/měs
za částku 1 000 Kč. Hlasování: 4/0/0.
bez DPH. Příkazní smlouva bude uzavřena na 12 měsíců. Hlasování: 4/0/0.
P. Malecha seznámil radní s nutnými
vícepracemi na stavební akci Nástavba
RM projednala rozpočtová opatření
ZŠ. Zhotovitel nacenil vícepráce spočíč. 13, 14 a 15:
vající v potřebném větším množství oceli
č. 13. – poskytnutí dotace neinvestičnío 3 131 kg za cenu 440 000 s DPH. Tyto
ho charakteru v rámci projektu „Divadlo
změny budou předloženy ke schválení
všem generacím“ ve výši 20 tis. Kč
ZM. Stejně tak jako vícepráce spočívající
č. 14 – pořízení nádob na tříděný odpad
ve zpevnění okenních rámů v ceně cca
– kontejnery za 120 tis. Kč.
100 000 Kč s DPH.
č. 15 – poskytnutí dotace neinvestičního
Starostka informovala o návrhu
charakteru v rámci DP Neinvestiční dozpracování sv. Huberta pro boží muka
tace pro jednotky sborů dobrovolných
na cestě směrem na Nový Dvůr, o které
hasičů obcí Jihočeského kraje na zajišmají zájem myslivci z místního myslivectění projektu „Oprava vodní nádrže aukého spolku. P. Voborník, který zhotovil
tomobilu“ ve výši 80 tisíc Kč
malby na Boží muka do Sedlíkovic, naRM schvaluje rozpočtová opatření
vrhuje na místo instalovat sochu a zajistit
č. 13, 14 a 15. Hlasování: 4/0/0.
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Přítomni: I. Makovičková, T. Pavlásek, J. Klika, P. Malecha, Z. Tůma
Projednáno:

RM schválila v roce 2019 Jana Kršku jako frmu, která zrekonstruuje a p
Z ÚŘADU
MĚSTYSE
v Dolním
Bukovsku.
Nyní byl Jan Krška osloven, zda můžeme pokračova
však nemá zájem pokračovat za vysoutěženou cenu, navíc to není ani v
možnostech. Ani jiné, tehdy poptané společnosti nemají zájem cho
53. jednání Rady městyseBukovsku
Dolní Bukovsko
dnezhotovitele
26.7. výstavby chodníků
realizovat. RM konané
tedy poptávala
2
Přítomni: I. Makovičková, T. Pavlásek, J. Klika,
P. Malecha,
Z. Tůma byly 3 subjekty:
ceny
za m . Osloveny
Projednáno:
RM schválila v roce 2019 Jana Kršku jako firmu, která zrekonstruuje a postaví chodníky v Dolním Bukovsku. Nyní
byl Jan Krška osloven, zda můžeme pokračovat v realizaci, ten však nemá zájem pokračovat za vysoutěženou cenu,
navíc to není ani v jeho časových možnostech. Ani jiné, tehdy poptané společnosti nemají zájem chodníky v Dolním
Bukovsku realizovat. RM tedy poptávala
zhotovitele výstavby chodníků, konkrétně dle ceny za m2. Osloveny byly 3 subjekty – viz tabulka:.

cena bez DPH
Pořadí
Společnost
za 1 m2
DV stav s.r.o.,
Riegrova 1782/31, 370 01 ČB
1 600,00
1.
IČ: 28142551
ROLLER s.r.o., Vitín 66, 373 63, Ševětín.
1 690,00
3.
IČ: 04705769
Panel servis CB s.r.o.,
Na Sadech 1854/29, ČB
IČ: 08515506

1 650,00

2.

RM schvaluje zhotovitelem akce „výva 1782/31, 370 01 ČB, IČ 28142551
RM schvaluje
v D.DPH
Bukovsku.“
stavba
chodníků zhotovitelem
v D. Bukovsku.“akce
spo- „výstavba
za cenu 1chodníků
500,- Kč bez
za 1 m2. spo
s.r.o., se
Riegrova
01 ČB,
IČ 28142551 za cenu 1 50
lečnost
DV sídlem
stav s.r.o.,
se sídlem1782/31,
Riegro- 370
Hlasování:
5/0/0.
za 1 m2. Hlasování: 5/0/0.

jednání
Rady městyse
Dolnídne
Bukovsko
54. jednání Rady městyse54.
Dolní
Bukovsko
konané
2. 8. konané dne 2. 8.
Přítomni: I. Makovičková, T. Pavlásek, J. Klika,
P. Malecha,
Z. Tůma
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 2. 8. 2021 je
21 610 635,- Kč.
RM projednala žádost o pronájem
části pozemku parc. č. 236/21 v kú DB
o ploše cca 330 m2. Svou žádost žadatelé odůvodňují tím, že se o pozemek
starají spolu se sousedním pozemkem
parc. č. 236/23. Pozemek udržují. Bude
zveřejněn záměr k pronájmu. RM schvaluje zveřejnění záměru k pronájmu na
část pozemku parc. č. 236/21 v kú Dolní Bukovsko o výměře cca 300 m2 dle
přiloženého plánku. Hlasování: 5/0/0.
Starostka seznámila radní s požadavky z osadního výboru ze Bzí. Občané
požadují chodníky po celé délce obce.
Jakmile budou dráty NN dány do země,
můžeme zhotovit chodníky. Následně
pak požadují cyklostezku v prostoru
mezi odbočkou na Horní Bukovsko a do
Sobětic. Dále pak dětské hřiště z parku
u Králů. Dále pak vyvinout úsilí k získání
pozemků č. 1665 a pč. 46. Bude se řešit
možnost trasy stezky mezi odbočkami
na H. Bukovsko a do Sobětic.
Občan žádá o pronájem sálu v Sedlíkovicích a to dne 17. 9. 2021. RM schvaluje pronájem sálu v Sedlíkovicích za
účelem rodinné oslavy dne 17. 9. 2020
za částku 1 000 Kč. Hlasování: 5/0/0.

Projednáno:
RM projednala žádost manželů z D.
zadu budovy radnice na pozemku parc.
Bukovska o částečné odpuštění úhrady
č. 2829 v kú DB. Hlasování: 5/0/0.
RM provedla kontrolu došlých faktur a platby provedené přes pokladnu.
Na 50. jednání rady městyse bylo
za stočné z důvodu prasklého vodovodprostředků
8. 2021 je
610 635,Kč. zveřejnění záměru na pronájem
ního
potrubí. k
Ve2.vyúčtování
za 21
období
schváleno
3
20/21
měli spotřebu
261 mo, za
období části
pozemku
v kú Pelejovice.
Žádost podal
RM projednala
žádost
pronájem
pozemku
parc. č. 236/21
v kú DB
3
2
Jan
Kadlec
ml.
a
Myslivecký
spolek
Dolní spolu
předcházející
to
bylo
58
m
a
rok
předm . Svou žádost žadatelé odůvodňují tím, že se o pozemek
starají
3
Bukovsko.
KolemBude
záměruzveřejněn
RM diskutovala.
tím
to bylo 93 m
. RMč.
navrhuje
vyúčtopozemkem
parc.
236/23.
Pozemek
udržují.
záměr k
3
Pravdou je, že bývalá odchovna bažantů
vat žadatelům úhradu za 100 m . Návrh
schvaluje zveřejnění záměru k pronájmu na část pozemku parc. č. 236
usnesení: RM souhlasí s odpouštěním
je ve vlastnictví myslivců. Rovněž je pravBukovsko o výměře cca 300 m2 dle přiloženého plánku. Hlasování: 5/0/0.
úhrady za stočné žadatelům. Ti uhradí
dou, že záměr Jana Kadlece je užitečnější,
stočné
za 100seznámila
m3. Hlasování:
nabízí širší
pro veřejnost.
Na druhou
4/0/1.s požadavky
Starostka
radní
z využití
osadního
výboru
ze Bzí. Ob
stranu
členové
Mysliveckého
spolku
Starostka
seznámila
radní
s
žádoschodníky po celé délce obce. Jakmile budou dráty NN dány do jsou
země, m
propachtování
pozemku komukoli
tíchodníky.
mladých manželů
o koupi
Následně
pakpozemku
požadují proti
cyklostezku
v prostoru
mezi odbo
jinému, neboť
by zseparku
jednalouo Králů.
tříštění hovhodného
výstavbu
RD. Dále
ManžeBukovskopro
a do
Sobětic.
pak dětské
hřiště
Dále pa
lé mají zájem o pozemek kdekoli v DB
nitby. RM nakonec rozhodla, že přednost
k získání pozemků č. 1665 a pč. 46. Bude se řešit možnost trasy stezky m
i v obcích. Starostka navrhuje za tímto
dostane Myslivecký spolek, ač je to nápad
na H. Bukovsko a do Sobětic.
pana Kadlece. S Mysliveckým spolkem
účelem vystavit záměr k prodeji na pobude uzavřena pachtovní smlouva s tím,
zemek p.č. 258/15 v Popovicích. RM
schvaluje vystavení záměru na pozemek
že do konce roku se zaváží vybudovat aviparc. č. 258/15 v Popovicích, záměr
zované odpočinkové místo pro pozorování
bude zveřejněn až po projednání žádosti
zvěře s naučnými tabulemi o místní zvěři.
zastupitelstvem.
Pokud do konce roku 2021 nebude výše
Starostka seznámila radní se záměuvedené zbudováno, bude pozemek prorem na umístění Z-Boxů Zásilkovny zezapachtován Janu Kadlecovi, aby mohl být
du budovy radnice. Boxy budou napájeny
záměr uskutečněn. RM schvaluje uzavření
solárně, pro městys to nenese žádnou
pachtovní smlouvy s Mysliveckým sdružezátěž, naopak je to služba pro občany.
ním Dolní Bukovsko, jejímž předmětem je
RM schvaluje uzavření smlouvy pro umísčást pozemku o výměře 1 000 m2 na parc.
tění Z-Boxů mezi městysem Dolní Buč. 280/7 a 229/2 v kú Pelejovice s ustanokovsko a společností Zásilkovna s.r.o., se
vením, že do konce roku 2021 se započsídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, Prane s většinou plánovaných prací. Pro rok
ha, IČ 28408306 za úplatu 1 000 Kč vč
2021 bude pachtovné 100 Kč. Hlasování:
DPH ročně. Z-Boxy budou umístěny ze5/0/0.
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Z ÚŘADU MĚSTYSE

22. zasedání Zastupitelstva městyse D. Bukovsko konané dne 28. 6.

Přítomni: Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Božena Janečková, Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, Jaromír Klika,
Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Jan Kohout, Zdeněk Tůma, František Mazanec, Ing. Jan Zasadil.
Omluveni: Tomáš Pavlásek, Ing. Jan Bořuta
Stav finančních prostředků na účtech
městyse k 28. 6. je na BÚ 19 324 260,84
Kč a na fondech 5 111 131,36 Kč.
Kontrola usnesení z minulého
zasedání
Starostka provedla kontrolu plnění usnesení z minulého jednání – byla schválena
výběrová řízení na výběr zhotovitele na
akce „Vodovod Popovice“, „Modernizace VO v Dolním Bukovsku“ a „Lékařský
dům v Dolním Bukovsku“ a s vybranými zhotoviteli byly podepsány smlouvy
o dílo.
Dotazy k činnosti RM
Ing. Němec má připomínku k záměru
zakoupení traktůrku na sečení obecních
ploch a myslí si, že je potřeba nákup
řádně zvážit. Bylo by možné prodat stroj
Holder a zakoupit nové zařízení na sečení a zimní údržbu. Do dalšího jednání
rady městyse p. Malecha zjistí možnosti
obnovy techniky pro údržbu obecních
pozemků městyse.
Majetkové záležitosti – prodej,
směna obecního majetku
P. Malecha zastupitelům podrobněji vysvětlil změny v realizaci stavby u akce „Stavební úpravy ZŠ“. Jedná se o vícepráce
popsané ve změnových listech č. 1 a 2
(nesprávně spočítaný objem železa projektantem: 363 798 Kč + DPH, posílení
statiky: 104 800 Kč + DPH). Tyto změnové
listy jsou přílohou Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo uzavřené dne 30. 12. 2020. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje Dodatek č. 1 k SOD uzavřené dne
30. 12. 2020 se zhotovitelem akce „Stavební úpravy ZŠ“ spočívající ve financování
víceprací v celkovém objemu 468 598 Kč
+ DPH. Přílohou Dodatku jsou změnové
listy č. 1 a 2, které specifikují vícepráce.
Hlasování: 12/0/1 (Zdeněk Tůma).
Městys Dolní Bukovsko zveřejnil záměr
prodeje pozemků p.č. 1660 a 454/2 v kú

Bzí u Dolního Bukovska o celkové výměře 112 m2. O koupi uvedených pozemků
požádali občané ze Bzí. Pozemky budou
prodány za celkovou cenu 16 520 Kč.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje prodej pozemků p.č. 1660
a 454/2 v kú Bzí u Dolního Bukovska
o celkové výměře 112 m2 za cenu
16 520 Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn
30.4.-15.5.2021. Hlasování: 12/0/1 (Ing.
Jan Němec).
P. Tůma informoval zastupitele o aktualizaci plánu společných zařízení související
s komplexními pozemkovými úpravami
v kú Popovice a předložil je zastupitelům ke schválení. Zastupitelstvo městyse
Dolní Bukovsko schvaluje 1. aktualizaci plánu společných zařízení související
s komplexními pozemkovými úpravami v kú Popovice spočívající v doplnění
7 doplňkových cest. Hlasování: 13/0/0.
Zastupitelům byla ke schválení
předložena rozpočtová opatření.
RO č. 16 – navýšení příjmů o 160 tis. Kč
(60 tis. – odvody za vynětí půdy ze ZPF,
100 tis. – příjmy z prodeje pozemků), navýšení výdajů o 2 500 tis. Kč – chodníky
v ul. U Cihelny.
RO č. 17 – 254 100 Kč – příjem za reklamu na akcích pořádaných v rámci „Oranžového roku 2021“. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočtová
opatření č. 16 a 17. Hlasování: 13/0/0.
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
Paní starostka informovala, že dle zhotoveného GP na dělení pozemků bude realizována směna mezi městysem a majiteli
pozemku ze Sedlíkovic. Směna pozemků
je potřeba pro zhotovení spojovací cesty
u Sedlíkovic. Předmětem směny jsou
pozemky pč. 1521/7 o výměře 5019 m2
ve vlastnictví městyse a 327/10 a 447/11
o výměře 4500 m2 ve vlastnictví občanů.
Bude zveřejněn záměr směny pozemků
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a bude ještě jednáno o vzájemném vypořádání směny.
Žádost občanky o odkoupení pozemků
pč. 510/5 a 460/60 v kú Dolní Bukovsko o výměře 217 m2. Městys zveřejní
záměr prodeje pozemků a poté bude
o prodeji jednáno.
Dále se zastupitelé zabývali problémem
spojeným s výstavbou ČOV na Horním
Bukovsku. Konkrétně se jedná o to, že
účastnice řízení nedá souhlas se stavbou
ČOV, pokud městys neodkoupí studny,
vrty a vodárnu, které jsou v jejím vlastnictví, ale jsou na pozemcích městyse.
Znaleckým posudkem byla cena uvedeného zařízení stanovena ve výši 86 000
Kč. Majitelka souhlasí s kupní cenou ve
výši 85 tis. Kč. Starostka navrhuje uvedené zařízení odkoupit, jinak bude výstavba
ČOV nadále touto účastnicí blokována.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje odkoupit stavbu čerpací stanice
– vodárny, dvou studní a dvou vrtů na pozemku pč. 1145/91 v kú Horní Bukovsko
za dohodnutou cenu 85 tis. Kč. Hlasování: 12/0/1 (JUDr. Eva Bartošová).
Zastupitelé na návrh paní starostky projednali možnost poskytnutí daru pro městys Moravská Nová Ves, kde došlo k rozsáhlým škodám způsobeným tornádem.
Z obecního rozpočtu bude poskytnut dar
ve výši 50 tis. Kč. Zastupitelstvo městyse
Dolní Bukovsko schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. Kč pro městys Moravská Nová Ves na odstranění
škod způsobených tornádem. Hlasování:
13/0/0).
P. Brčák má dotaz, zda budou dohotoveny přístřešky na nově vybudovaných
autobusových zastávkách v ul. U Cihelny
– na horní zastávce bude osazen přístřešek, dolní zastávka je pouze výstupní,
tedy tam nikdo nečeká.
Z. Tůma informoval zastupitele o jednání
valné hromady SMO Bukovská voda.

ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

Dětské rybářské závody Junior cup 2021
Dne 12. 6. 2021 se na rybníku Strhaná hráz uskutečnily tradiční rybářské závody dětí
do 15 let. Závodu se zúčastnilo 26 dětí, které poměřily své síly a dovednosti ve dvou
kolech. Každá ulovená ryba se závodníkům započítávala do celkového skóre. Závod
byl napínavý až do posledních okamžiků a o umístění se rozhodlo až v úplném závěru.
Vítězem se stal Daniel Smetana s celkovým počtem 250 bodů, druhá skončila Kristýnka Doubková s 236 body, která zároveň chytila i nejdelší rybu závodu a to jesetera
s délkou 77 centimetrů a na třetím místě se umístil Marek Míka s 215 body. Všichni závodníci si odnesli krásné ceny od sponzorů závodu, nikdo neodešel s prázdnou. Velký
dík patří panu Milanu Píchovi, který umožnil na Strhané hrázi závody uspořádat a věnoval závodníkům poukazy, které mohou využít k rybolovu na jím provozovaných revírech.
Všem závodníkům děkujeme za účast a budeme se těšit na viděnou zase příští rok.
Za organizační tým Petr Vokroj

Léto na Horním
Poslední pátek před prázdninami jsme na Horním zahájili sezonu společným vítáním léta. Po úvodním krátkém prudkém lijáku, který jsme společně přečkali v kulturním domě, se naše děti vrhly na připravený skákací
hrad a střelnici s vodními balonky. Bukovská hasičská pěna jim udělala
stejnou radost. Mezitím dospělí připravili ohniště, rozdělali oheň a každý
kdo chtěl, si mohl upéct špekáčky. Druhý červencový víkend tradičně
patřil pouti. Nechybělo posezení s Blaťáckou pětkou a Hartmanickou
muzikou, sobotní pouťový fotbálek a nedělní mše svatá. Letošní pouť
ozvláštnil koncert kapely Lakomá Barka, který se odehrál v kostele sv.
Štěpána v dobových kostýmech. V červenci nechyběl ani koncert v rámci Veselských ozvěn, tentokrát kostelem zněla barokní hudba Creatria.
Nejnovější a velmi navštěvovanou hornickou atrakcí je Stezka skřítka Guberňáčka. Autorkou je Míša Mašková, která pro děti připravila asi
kilometr a půl dlouhou cestu se stanovišti, na kterých děti plní úkoly.
Úkoly zvládnou děti od čtyř let a mladším může pomáhat jejich doprovod. Trasu lze absolvovat i s terénním kočárkem. Na konci cesty si děti
mohou za splněné úkoly vybrat svou odměnu. Trasa je přístupná všem
a kdykoli. Na podzim je naplánovaná nová trasa s novými úkoly. Těšte se!
Markéta Farková
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Oznamování plánovaných odstávek
elektřiny bude pro občany rychlejší
a efektivnější
Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli opravám nebo dalších jiným pracím na rozvoji
a modernizaci distribuční sítě, zmizí. Od 1. září mění
společnost EG.D na části svého distribučního území
způsob, jakým bude informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.
„Rozhodli jsme se sjednotit způsob, jakým budeme ohlašovat plánované odstávky elektřiny. Zvolili jsme přitom tu nejjednodušší, nejrychlejší a nejekologičtější možnost, a tím je
elektronické oznámení.“ vysvětluje Lukáš Svoboda z oblastního managementu společnosti EG.D.
Tato změna se od září bude týkat celých jižních Čech
a podstatné části Kraje Vysočina. „Právě v těchto lokalitách
jsme doteď kromě elektronických informací v datových schránkách vylepovali i informační letáky.,“ dodává Miroslav Točín
z oblastního managementu.
Služba Distribuce24 je bezplatná a poskytuje nejen informace o plánované odstávce elektřiny.
Po zaregistrování na portále Distribuce24 zde zákazníci
najdou svá odběrná místa. Ve svém účtu si nastaví kontaktní údaje, na které pak budeme ještě zvlášť posílat informace
o odstávkách, poruchách nebo servisních pracích.
Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše na webu www.
egd.cz/d24, stačí si vybrat možnosti, které jim nejvíce vyhovují.
K uvedené registraci pak stačí pouze několik základních údajů, které najdete na faktuře za elektřinu. Pro snadnější přístup

k registraci pomůže i letáček s QR kódem, který Vás na danou
stránku přímo navede.
Případné dotazy na info@egd.cz nebo na 800 22 55 77.

Výlet do Bechyně
V loňském roce nám výlet nevyšel, ale letos byl 21. června
v 9 hodin sraz u čekárny, odkud jsme jeli k Židově strouze
a procházkovým tempem jsme došli až k soutoku s Lužnicí. Při
návratu k autům jsme plánovali, co v restauraci Kameňák bude
dobrého k obědu. Naše další cesta vedla do města, kde jsme
u nádraží zaparkovali auta a přes most na vyhlídku na Lužnici,
pak zámecké zahrady a na náměstí v cukrárně kafíčko a nějaká
ta sladkost – byla to radost z posezení a zhodnocení výletu,
který se všem líbil a máme za to, že se ještě letos spolu někam
vypravíme.
Za osadní výbor Marie Kapinusová

Poděkování
Dnes jsme navštívili Hornickou pouť. Pro mě je to nejen každoroční poutní mše svatá, ale vzpomínka na mojí babičku, která se narodila v dnes již neexistující chaloupce u Slípků. Jaké
bylo letos překvapení, když jsme na místě našla pomníček s
fotografií chaloupky. Úplně nás to dojalo. Rovněž i celá úprava
vesnice a výhled na Blata. Děkuji všem, kteří se takto starají.
Jiřina Kolářová
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Bukovský trh
S trhy se roztrhl pytel. Jeden se v sobotu 19. června roztrhl
také u nás v městečku. Ještě se známkou nedávno ukončeného nouzového stavu, s omezujícími hygienickými pravidly
a s určitým rizikem jsme zkusili něco, co bylo kdysi v našich zemích zcela běžné. Trh. To, že se povedl, je dobrá zpráva a víceméně i zásluha všech, kteří jsme se zúčastnili. Ale že se vůbec
uskutečnil, je především zásluha kolektivní spolupráce úžasných lidí, spousty energie, času, ale i trpělivosti. Domlouváte,
píšete, voláte, čekáte, měníte, rozmisťujete, plánujete, a jednu
chvíli málem i šílíte. Termín? Honem rychle ho navrhnout, aby
vyhovoval většině. Finanční podporu přislíbila Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ v rámci Oranžového roku. Díky.
Propagace? Úžasná Bára nabízí pomoc. Zábor prostranství?
Starostka Ivanka zařídila. Prodejci? Přijedou? Vejdou se? Doufejme. Sortiment? Od každého něco. Co auta? Kam s nimi?
Plánek náměstí poslat všem prodejcům. Musí si poradit. Elektriku, vodu? Pavel dobře ví, co má dělat. Stánky? Jé, stánky
– Stáňo, pomóóóc! Pomoženo. Dva týdny před začátkem pociťujeme stále větší tlak. Ale olivy pod tlakem vydávají nejlepší
šťávu. Asi jsem oliva ;-). Hotovo, uf. Sledujeme počasí a věříme
v přízeň osudu a nepřipouštíme si žádné potíže, ani zásah vyšší
moci. Je ráno 6,30 hod - den D. Přijíždí první prodejce a záhy
další. Začínají komplikace s místem. Alkohol problémy neřeší,
ale mléko taky ne. Takže, jeden tankový Bukovar na chuť a ono
to půjde. Šlo, a jak dobře. V 8 hodin se lidé začínají scházet
a my otevíráme první Bukovský trh. Pivo, víno, káva, cukrovinky, uzeniny, koření, oleje, sýry, džemy, ovoce i zelenina, pečivo,
bylinky, skleněné šperky a ozdoby s dílničkou pro děti, keramika, kouzelné dětské oblečky, košíky a další proutěné i dřevěné
výrobky. Celkem 17 stánků! Nestihli jste? Nevěděli jste? Tak
hele, přijďte v sobotu 25.9. 2021 a uvidíte.
Těšíme se na Vás Ivan Bartoš & company
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První a rozhodně ne poslední
Už když se rodily myšlenky na první Bukovský trh, zajásala
jsem a začala se těšit. Jenže situace nedovolila a tak musel
celý plán a s ním mé těšení utichnout na „Až situace dovolí“.
Dočkala jsem se! Naštěstí otce myšlenky Ivana chuť nepřešla
a vedení městyse jej úžasně podpořilo s organizací a zařizováním. Postupně, jak přibývali noví a noví vystavovatelé, jásala
jsem více a více. Sice jsem ze spousty stran slyšela zvěsti, že
to určitě dopadne jako tržnice s blikajícím a štěkajícím pejskem
a podobně, ale já už věděla, že to nebude pravda. Na výběru vystavujících všem hodně záleželo, vždyť první dojem dělá
nejvíce. Proto jsem ráda, že ohlasy na trh byly skvělé! Já sama
za sebe žasla, kolik zde v okolí máme šikovných lidí, co něco
pěstují, vyrábí či šijí. O některých z nich jsem do té doby vůbec
neslyšela a přitom jsou jen co by kamenem dohodil.
Potkávala jsem spoustu lidí, kteří si “stěžovali” že si s sebou vzali málo peněz nebo malou tašku. Ani nevíte, jak tahle
slova pak všechny, kdo tomu obětovali svůj volný čas, zahřejí.
O to více, když si libovali i sami vystavovatelé a sami se zajímali,
kdy u nás bude trh další. A díky vám všem, kteří jste přišli a přijeli, nakupovali, povídali si nebo naopak prodávali už teď víme,
že další trh rozhodně má smysl a bude.
Vždy je samozřejmě co zlepšovat a měnit, například po
okolních obcích málokdo věděl, že se nějaká akce u nás koná,
což do budoucna určitě napravíme. Všechny vaše pochvaly,
náměty i stížnosti ženou dopředu celou akci k tomu, aby byla
i do budoucna přijímána s takovým ohlasem a nadšením jako
doposud.
Já sama z trhu odcházela nasnídaná, spokojená a usměvavá z toho, že jsem po dlouhé době potkala přátele a známé
tváře. Jako bonus jsem si odnášela ne plný, ale přímo přetékající košík s výrobky zakoupenými na trhu. A to já se po příchodu domů vždy znovu potěším, co všechno jsem nakoupila
a ochutnávám a těším se na příště. Ještě jednou díky za takovou akci a na závěr snad jen - přijďte i příště!
Barbora Vacková

Za

ří

3. zá

e2
čínám

KERAMIKA PRO DĚTI
ČTVRTEK odpoledne
KLUBOVNA OBECNÍ KNIHOVNY
Lektorky: Petra Šebešová ve spolupráci
s Vandou Pertlovou
Cena: 150,-/lekce
Přesný čas bude domluven se zájemci o kroužek.
Předběžné přihlášky a podrobnější informace na
petra.sebesova@gmail.com

každou středu od 9 hodin
v klubovně obecní knihovny
začínáme 8. 9. 2021
budeme cvičit na jednoduché říkanky.
rozvíjet motorické dovednosti.
tvořit.
hrát si.
učit děti pohybovat se v kolektivu ostatních dětí.

pro děti od 1 do 3 let
Přezůvky s sebou (i maminky) nebo teplé protiskluzové ponožky!

Informace na telefonu 775 252 675 pavlína kovaříková
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Bukovsko – městečko s právem trhu
Podrobné informace o bukovských trzích zaznamenal ve svém
díle o dějinách Dolního Bukovska Jan Kolář. A jak to tedy s trhy

Dobytka přicházelo tolik, že se ani nevešel na prostranná ná-

v Bukovsku bylo?

k potoku a u staré fary.

městí a stál ještě daleko v ulici k Hornímu Bukovsku, ke Svinům,

Již v roce1323 při výměně Dolního Bukovska, Neplachova

Obec vybírala za každý kus poplatek 1 šesták (20 halířů).

a Drahotěšic za vesnice Radětice, Křídu a Hvožďany z Bechyň-

Poplatek vybírali páni radní spolu s policejním komisařem. Byl

ského panství se uvádí Bukovsko jako trhová ves. Konaly se

to jistý a stálý příjem a dosti značný pro obec. Kromě příjmu

zde tedy trhy, a to v takovém rozsahu, jak tehdy bylo zvykem,

pro obec a tržby v hostincích, ale část hospodářů na trhy zle

tj. přivezené zboží, které se i dále prováželo, se zde vyložilo

doplácela. Každý soused v Bukovsku i okolí choval voly, kteří

a nabídlo ke koupi. Dělo-li se toto nějak pravidelně v pevně

museli býti chloubou, proto je vydatně krmili hlavně žitem, žit-

stanovených termínech, nelze zjistit, ale možno předpokládat,

ným šrotem, často na úkor celé rodiny. Voli musili mít žito, ro-

že během času se aspoň rámcově ustálily na určitém časovém

dina nemusela mít chleba. Šrot se bral u Žida na dluh, když

období, poněvadž to bylo v zájmu nejen kupujících, ale i prodá-

se voli prodali, koupili se menší, urazilo se, ale příchovkem se

vajících.

nezaplatil dluh u Žida za šrot, ale z valné části utratil v hospodě

Právního podkladu se dostalo trhům v Bukovsku perga-

s veselými kumpány. Do hospody se šlo již před trhem, aby se

menem Viléma z Rožmberka z roku 1555, kterým se povoluje

zjistilo kolik kupců a jakých na trh dorazilo a dělaly se obchody

konání 3 výročních trhů v roce, a to na sv. Vojtěcha (23. dubna),

již v hospodě. Trhy bývaly v sobotu, a proto se zůstalo i v neděli

na sv. Máří Magdalénu (22. července) a na sv. Havla (16. října).

a často i v pondělí, z utržených peněz často nezbylo nic a za-

V pozdějších dobách, kdy vrchnost pozbyla své pravomo-

čalo se nanovo. Na trh musel každý, i když neměl nic na prodej

ci, která přešla na panovníka, neopomněli bukovští občané na

a nechtěl nic kupovat. Když nebyly peníze na útratu, Žid ochot-

své výsady a požádali císaře Josefa II., aby jim potvrdil konání

ně půjčil nebo se prodalo poslední obilí, a tak se jistě jednotlivé

trhů. Toto privilegium ze dne 11. listopadu 1784 je tedy jen

usedlosti zadlužovaly. Rovněž nechyběly ani karty, a tak se stá-

potvrzením dřívějšího stavu a navíc určuje v jakém rozsahu se

valo, že z prodaných volů nebyl ani krejcar a rovněž po stránce

trhy mají konat, tj. na hovězí dobytek.

mravní nebyly trhy žádným štěstím, poněvadž se rozmáhalo pití

Asi okolo roku 1870 se počet trhů zvýšil na pět. K dosa-

alkoholu i s dalšími důsledky tohoto zlořádu.

vadním termínům přibyl na sv. Šimona (18. února) a na sv. Pe-

Zvláštní kastou byli tzv. sasarníci. To byli lidé, kteří obcházeli

tronilu (31. května). V tomto roce se už uvádějí trhy na veškeré

trhy, často to byli menší chalupníci a zprostředkovávali prodeje

zboží, hovězí dobytek i koně. Kromě toho se konaly týdenní

i koupě, zkrátka dohazovači. Za to dostávali odměnu často od

trhy na hovězí dobytek a koně každou sobotu od Šimona do

obou stran. Někdy peněžitou, někdy v pití. V Bukovsku samém

Havla, tj. od 18. února do 16. října. Trhy na koně se tu však

jich bylo nejvíce.

nikdy neujaly, jako tomu bylo v Týně, Veselí nebo Budějovicích.

Jestliže v letech 1845-1855 byly tři trhy ročně, které v roce

Koncem 19. a počátkem 20. století nabyly trhy v Dolním

1870 vzrostly na 5, tak v roce 1929 jich bylo již 17 a dvě poutě

Bukovsku značného rozsahu a obliby, takže byly vyhledávány

(8. září a 4. prosince).

a navštěvovány trhovci ze širokého okolí. Velice často se ob-

V poválečném období trhy pozbyly na svém významu a byly

jevili i Němci z Bavor, s nimiž přicházeli tlumočníci, kteří naku-

vystřídány jiným způsobem prodeje a nákupem dobytka i dal-

povali celá stáda dobytka, jež pěšky hnali až do Bavor. Na tuto

ších potřeb.

službu se našlo vždy dostatek ochotných, kteří dobytek hnali,

Markéta Farková

cestou popásali a přenocovali na známých zastávkách, z nichž
první býval Ševětín.

Inzerujte v Bukovském zpravodaji.

Kupci přicházeli často už na noc a je přirozené, že již před

Podrobnosti na:

trhem hlaholily všechny hospody dlouho do noci rozjařenými

https://www.dolnibukovsko.cz/bukovsky-zpravodaj

hlasy trhovců. Trhy bývaly střídavě na jednom ze dvou náměstí.
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Jednotka SDH bojuje
s přírodními živly
Jednotka dobrovolných hasičů v D. Bukovsku se od jarních
měsíců až do konce července potýkala se zásahy, které byly
zapříčiněny velmi nepříznivým počasím. Ještě před koncem
školního roku byla několikrát z preventivních důvodů dezinfikována základní i mateřská škola, ale i školní jídelna. V neděli
šestnáctého května ve spolupráci hasičů z Horního a Radonic
proběhlo každoroční vyčištění nádrže, která slouží jako zásoba
hasební vody nebo ke koupání. Následkem velkých dešťových
srážek, které se proháněly okolím, se členové jednotky podíleli
na zmírnění škod v budově základní školy. Zde probíhaly vždy
v nočních hodinách provizorní opravy zakrytí střechy a následné čerpaní vody v prostorách školy. A potom už jen stromy
a stromy. Dne 23. na 24. června jednotka odstraňovala popadané stromy v blízkém i širokém okolí, a to v okolí obcí D. a H.
Bukovsko, Bzí, Sobětice, Žimutice, Bečice, Hartmanice, Modrá Hůrka, Zálší, Mažice, Hodětín, Sviny, Pelejovice, Popovice,
Hvozdno a Drahotěšice. Dne 29. a 30. června opět popadané
stromy v D. Bukovsku, ve Veselí nad Lužnicí a u Komárova.
Nejspíše největší událostí letošního roku, ale dost možná
i dalších desítek let, kterou zažili čtyři členové naší jednotky, se
stala na začátku července. Jednotka Dolního Bukovska byla
součástí odřadu HZS Jihočeské kraje, který se podílel na záchranných a likvidačních pracích na jižní Moravě v obcích zasažených tornádem. Druhého července v odpoledních hodinách
odjela kolona hasičských vozidel do obce Lužice, kde vystřídala zasahující hasiče z našeho kraje. Naše činnost zde trvala dva
dny podle nastaveného harmonogramu HZS.
Osmého července se odstraňovala zlomená bříza v Sedlíkovicích, která bránila vjezdu do obce a následně třináctého

SDH DOLNÍ BUKOVSKO
pořádá

NÁBOR
MLADÝCH HASIČŮ A HASIČEK
- hledáš nové kamarády, zážitky a zábavu
- chceš se dozvědět více o práci hasičů
- máš rád (a) sport a soutěžení
- chceš rozvíjet fyzickou kondici a je ti blízká atletika
- jsi rád (a) součástí týmu
- máš rád(a) výzvy, chceš vystoupat mezi nejlepší týmy v republice
TAK NEVÁHEJ A PŘIJĎ MEZI NÁS!
TRÉNINKY PROBÍHAJÍ V
PONDĚLÍ A PÁTEK OD 17.00 HOD.
NA HŘIŠTI, V ZIMĚ V
NÁHRADNÍCH PROSTORECH.
Přijď kdykoliv.
Těšíme se na tebe!

Kategorie:
Mladší žáci: 6 - 11 let
Starší žáci : 11 - 15 let
Dorost (holky, kluci): 13 - 18 let
V případě dalších informací či zájmu nás kontaktujte:
Hana Nejedlá 603201879
e- mail: hanicka.nejedla @seznam.cz
Vladimír Nejedlý 723 852 511
http://www.mhsdhdb.cz/

v ranních hodinách zlomená velká větev u Bošilce.
Dvacátého čtvrtého července ve večerních hodinách a následně dvacátého pátého ráno členové jednotky ve spolupráci s posádkou automobilového žebříku profesionálních hasičů
sundavali neposednou kočičku ze stromu v D. Bukovsku.
Velitel jednotky St. Klika ml.
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Nové vybavení jednotky

Zprávy z knihovny

Za finanční podpory od Jihočeského kraje mohla hasičská
zásahová jednotka městyse Dolní Bukovsko v letošním roce
obměnit ochranné pomůcky pro své členy. Konkrétně se jedná
o dva zcela nové kompletní dýchací přístroje, dále jeden zásahový komplet a dva páry zásahových bot. A druhá část dotace
byla použita na kompletní generální opravu nádrže na hasební
vodu u naší čtyřicetileté Tatry 148. Tímto bych chtěl poděkovat
Jihočeskému kraji a také našemu zřizovateli Městysi Dolní Bukovsko, který splnil další podmínku poskytnutí dotací a uhradil
zbývající část pořizovacích nákladů.
Za SDH Dolní Bukovsko velitel jednotky Stanislav Klika ml.

Na začátku školního roku v knihovně opět proběhne akce Obal
si učebnici! Děti si mohou přijít obalit sešity, cvičebnice nebo
učebnice, které nejsou v obvyklých rozměrech a těžko se na
ně shání obaly.
Rádi také přivítáme v knihovně prvňáčky a začínající čtenáře. Ve fondu knihovny máme knížky určené pro genetickou
metodu čtení a oddělenou sekci pro začínající čtenáře, kde si
děti můžou knihu vybrat samy. K dispozici je i populární elektronická Albi tužka a k ní určené interaktivní knihy. Starší děti si
u nás v knihovně určitě vyberou knihu z doporučené školní četby. Vyberou si i budoucí maturanti, kteří potřebují přečíst klasická díla. Fond knihovny je každoročně doplňován
o 400 nových knih, převážně z řady bestsellerů. Spolupracujeme s Jihočeskou vědeckou knihovnou a na vyžádání je možné
zapůjčit i knihy z jejich fondu.
V průběhu září doufáme, že nedojde k žádným protiepidemickým omezením a opět se rozeběhne Klubíčko. Klubíčko je
určeno pro naše nejmenší dětičky s jejich rodiči nebo i prarodiči. V Klubíčku děti cvičí na jednoduché říkanky, rozvíjí motorické dovednosti a učí se pohybovat v kolektivu ostatních dětí.
Je to možnost pravidelně se potkávat s ostatními maminkami
i za nepříznivého počasí v teple klubovny. Zvána jsou všechna
batolata z městyse i okolních osad.
Pro předškolní a školou povinné děti by od 23. září měl
začít fungovat kroužek keramiky pod vedením Petry Šebešové
ve spolupráci s Vandou Pertlovou. Schůzky budou opět každý
čtvrtek, čas bude upřesněn podle dohody se zájemci.
Knihovna nabízí možnost využívat prostory klubovny všem
dobrovolníkům, spolkům a organizacím, kteří se zapojují do komunitního života městyse.
Markéta Farková

S polní kuchyní opět v akci
V minulém čísle jsem psal, že se rozběhly soutěže. Díky tomu
se do akce dostala i naše polní kuchyně a naše členky a členové. Vařili jsme na krajské soutěži dětí 12. června. Týden nato se
konala krajská soutěž žen a mužů. V pátek 25. 6. jsme zabezpečili občerstvením v Kulturním domě v Dolním Bukovsku členskou schůzi členů AGRO družstva Dolní Bukovsko. Již tradičně
pomáháme zabezpečit pouť v Radonicích, letos to bylo 24. 7.
a postavili jsme tam snad všechny stany, které máme k dispozici.
Po dlouhé době to vypadá, že se tým mužů bude aktivněji
zapojovat do soutěží. Muži absolvovali jedno kolo velké ceny,
kde skončili na 5. místě. A jako by jim 5 byla určena, tak stejného
umístění dosáhli v sobotu 14. 8. na noční soutěži v Mydlovarech. Doufám, že jim jejich elán a nasazení zůstane. Pokud by
někdo z vám měl zájem posílit jejich řady a věnovat se hasičskému sportu, neváhejte kontaktovat kohokoliv z našeho sboru.
Za SDH Dolní Bukovsko Tomáš Pavlásek, velitel sboru

Nemáš na učebnici nebo pracovní sešit
ten správný obal?
V knihovně si vyrobíme obal přesně na míru
z kvalitní folie pro knihy.
Cena za 1 obal 5 Kč
Můžeš přijít i bez průkazky do knihovny.
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Soustředění fotbalové mládeže

Dorost si zahraje krajskou soutěž

Již po třetí se fotbalová mládež Dolního Bukovska vydala společně s trenéry na letní soustředění do Kardašovy Řečice. Letos se nám bohužel nepovedlo naplnit plnou kapacitu, i tak je
počet 17 dětí úžasný a chtěli bychom jim poděkovat.

V letošní sezóně jsme původně měli mít v Dolním Bukovsku
dorost. Bohužel jsme se ale kvůli nedostatku dětí v této kategorii rozhodli k jinému postupu. Spojili jsme se s týmem Ševětína, který hraje dorosteneckou krajskou soutěž. Věříme, že
tento krok je tím správným směrem, neboť kluci si tak budou
moct zahrát proti nejlepším týmům v kraji. Tato zkušenost jim
do budoucna pomůže k tomu, aby se stali lepšími fotbalisty,
a následně se stali kvalitními spoluhráči pro tým mužů.

Letošní soustředění patří k těm nejlepším, které jsme zatím absolvovali. Děti trénovaly třikrát denně a každý trénink byl
odpracován na 100 %. Tento rok jsme měli děti rozděleny do
dvou skupin, na mladší a starší. Mladší děti pod vedením Pepy
Cihly a Vojty Koutského měly soustředění zaměřené hlavně na
motoriku a práci s míčem. Starší děti, které vedli Jirka Matoušek a Fanda Hruška, trénovaly více fyzičku, střelbu a posilovaly.

Se zástupci z Ševětína jsme se také dohodli na tom, že na
hřišti v Dolním Bukovsku se odehrají i některé zápasy staršího
i mladšího dorostu. Tímto Vás zveme na zápasy krajské soutěže, které se odehrají 5. 9. 2021 a 17. 10. 2021 od 10 hodin.

Za trenéry mohu s čistým svědomím říci, že soustředění
opět proběhlo výborně a jsme rádi, že nám rodiče dali důvěru
a děti s námi poslali. Už teď máme v Kardašově Řečici zarezervovaný termín na následující rok.

Za trenérský tým Jirka Matoušek

Tímto bych chtěl také pozvat nové kluky a holky, kteří by
se chtěli přidat do naší party fotbalistů a fotbalistek. Nábor
je otevřen a vy můžete kdykoli v rámci tréninku přijít a zatrénovat si s námi.
Za trenérský tým Jirka Matoušek

Inzerujte v Bukovském zpravodaji.
Podrobnosti na:
https://www.dolnibukovsko.cz/bukovsky-zpravodaj
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Memoriál Martina Macha
V sobotu 24. 7. 2021 se konal jubilejní X. ročník tradičního
memoriálu Martina Macha. Na místním hřišti změřily síly čtyři
týmy – Tým Martina Macha, TJ Sokol Vlkov, TJ Sokol Olešnice
a naše domácí mužstvo.
První zápas začal v 12:30 hodin a proti sobě nastoupil Tým
Martina Macha a TJ Sokol Vlkov. Domácí tým nakonec vyhrál
v poměru 3:1. V tomto zápase se po přehledné přihrávce Jirky
Kliky blýskl velmi pěkným gólem člen Týmu Martina Macha Patrik Mohamed.
Po krátké pauze nastoupil na trávník tým z Olešnice a domácí celek. V závěru byl šťastnějším tým TJ Sokol Olešnice,
který zvítězil těsným rozdílem 3:2.
Boj o 3. místo se odehrál mezi družstvy TJ Dolní Bukovsko
a TJ Sokol Vlkov. Nakonec tento souboj vyšel vítězně pro domácí 3:1.
Poslední zápas, o 1. místo, odehrál Tým Martina Macha
a TJ Sokol Olešnice. Trofej pro vítěze spadla do klína tomu
nejpovolanějšímu, Týmu Martina Macha.
Po skončení celého turnaje byli všechny týmy a jednotlivci
řádně oceněni.
Poděkování patří nejen zúčastněným týmům, organizátorům, rozhodčím, ale i opět skvěle zajištěnému občerstvení
od Malechů.
Milena Zahradníková
Statistiky turnaje
Celkové pořadí:
1. místo: Tým Martina Macha
2. místo: TJ Sokol Olešnice
3. místo: TJ Dolní Bukovsko
4. místo: TJ Sokol Vlkov

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
tjdolnibukovsko.cz

Individuální ocenění
Nejlepší střelec:
Marek Icha, Tým Martina Macha
Lukáš Burda, TJ Sokol Olešnice
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Nejlepší brankář:
Jiří Vančata, TJ Sokol Vlkov

ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

Vítání občánků
Letošní první vítání občánků proběhlo v neděli 20. června odpoledne.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením se konalo téměř
po půldruhém roce, a tak některé dětičky dokázaly dojít na vítání již po svých. Přivítali jsme rekordních 27 dětí.
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NAROZENÉ DĚTI
LINDA KOHOUTOVÁ, DOLNÍ BUKOVSKO
RICHARD MOLNÁR, DOLNÍ BUKOVSKO

NAROZENÝM DĚTEM PŘEJEME ŠŤASTNÝ ŽIVOT.

60

Zdeněk Hajný, D. Bukovsko

70

Miroslava Šináklová, D. Bukovsko

75

Pan Jan Brom z Pelejovic oslavil v srpnu
90. narozeniny.

92

Jaroslav Vávrovský, Pelejovice

Verona Juhanyaková, Bzí

80

94

Božena Hrnčířová, Sedlíkovice
Jiří Fix, D. Bukovsko
Ludmila Pokorná, D. Bukovsko

Božena Vyhlídková, H. Bukovsko

95

Miloslava Filípková, Pelejovice

17

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

SDH v Dolním Bukovsku pořádá hasičské soutěže
ník

18. roč

Bukovská setkání 2021

2. roč

ník

Dolnobukovský trojboj mladých hasičů
4. 9. 2021 na hřišti v D. Bukovsku
Dolnobukovský trojboj mladých hasičů
Disciplíny: požární útok, štafeta 4x60m, uzlová štafeta
Kategorie: mladí hasiči - přípravka, mladší, starší
Časový rozpis: 8:00-9:00 prezentace družstev
9:00 nástup a začátek soutěže

Pohádková
cesta

5. 9. 2021
start mezi 14. - 15. hodinou

Provedení disciplín dle směrnice hry Plamen

Bukovská setkání - Velká cena okresu České Budějovice
Disciplíny: požární útok, PS12 a PS8
Kategorie: muži a ženy bez omezení, dorostenky a dorostenci
Časový rozpis: 12:00-13:15 prezentace družstev
13:30 nástup a začátek soutěže

Start v Bukovském lesoparku v časových intervalech,
u menších dětí doprovod dospělých nutný
(přechod přes silnici).
Nevhodná trasa pro jízdu s kočárkem.

setkání zasloužilých členů sboru a seniorů městyse
14:00 - 18:00 k poslechu hrají heligonky
18:00 - 21:00 k poslechu hraje Dudlajda
občerstvení zajištěno!

Bukovská pouť

Vstupné dobrovolné!
OV horní bukovsko
Městys dolní Bukovsko

PÁTEK 10. 9. 2021
POUŤOVÁ ZÁBAVA
20:00
sportovní areál
HRAJE ŠTĚPÁN SOUKUP
MARATHON
SOBOTA 11. 9. 2021
Divadlo pro děti v podání Víti Marčíka ml.
Eliščiny pohádky vstup
zda
rma
15:00
sportovní areál
promítání dokumentů Bukovský masopust
a Městečko Dolní Bukovsko
20:00 před Bukovarem
NEDĚLE 12. 9. 2021
10:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ
v kostele Narození Panny Marie
14:00 koncert dechové kapely
Q-kvintet a jejich hosté
park za kostelem

hubertova jízda
sobota 23. října 2021
Horní Bukovsko
Program
11:30 Přivítání účastníků,
seznámení s Desaterem Hubertových přikázání
12:00 slavnostní odtroubení Hubertovy jízdy
hon na lišku, soutěž ve skoku a vozatajský parkur
18:00 posezení s hudbou
Občerstvení zajištěno!

