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SMAŽTE DLUHY BEZ ÚROKŮ A PENÁLE
Zbylé penále, úroky a tzv.
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Vztahuje se na dluhy
vůči veřejné správě stát, kraje, obce a
jejich organizace,
zdravotní pojišťovna,
MHD...

Vypořádání dluhu je
možné uplatnit
od 28. října do 28. ledna

Kromě původního dluhu
stačí doplatit 908 Kč
za zastavení dluhu

Kontaktujte co nejdříve
svého exekutora!

Kdo vám může pomoci?
Kontaktujte organizaci Člověk v tísni na tel. 770 600 800
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Z ÚŘADU MĚSTYSE

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
zatímco v ruce držíte předposledního letošní číslo našeho
zpravodaje, venku již vládne podzim. Pojďme se poohlédnout
za uplynulými dvěma měsíci.
V září se konalo jednání zastupitelstva městyse, kde bylo
mj. rozhodnuto o několika záměrech k prodeji nemovitého majetku. Jako vhodný jsme vyhodnotili prodej domu čp. 33 V Hradu, neboť než objekt draze rekonstruovat a využít k účelu, který
není dlouhodobý, vyplatí se jej v dnešní době prodat. Nabídková cena nyní činí 5,5 milionu Kč.
Dále zvažujeme prodej stodoly, která se nachází v prostoru za budoucím Lékařským domem. Stodola nyní slouží jako
skladiště pro potřeby obecní údržby. Jakmile bude vystavěn
Lékařský dům, nebude vhodné, abychom stodolu využívali
stávajícím způsobem. Minimálně nebude možné do stodoly
zajíždět traktorem a skladovat v ní věci jako dosud.
Na tomto místě bych chtěla informovat o stavu kulturního
domu. Sál je v tuto chvíli mimo provoz, neboť je vybouraný prostor
obecní hospody a toalet. Sál jako takový do doby rekonstrukce
užívat lze, ale s omezeními. Přes zimu se však plesy a kulturní
a společenské akce v KD v Bukovsku pravděpodobně konat
nebudou, spolky, které jsou tradičními pořadateli plesů zvažují, zda akci uspořádají v sále na Horním nebo v Sedlíkovicích.
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo některé dotační tituly,
kde jsou obce vhodnými žadateli. Budeme se ucházet o dotaci na rekonstrukci kulturního domu a na rekonstrukci místních
komunikací v Radonicích a v ulici U Hřiště v Dolním Bukovsku.
Přes léto jsme vyměnili komplet veřejné osvětlení na celém
území Bukovska i osad. Veřejné osvětlení je úspornější co do
spotřeby elektrické energie a primárně osvětluje komunikaci,
nikoli dvorky a jiné plochy, jak tomu bylo dosud. Na některých
místech budeme ještě rekonstruovat sloupy, aby byly vzhlednější a případně vyšší, čímž se optimalizuje osvětlenost v místě.
Na listopadovém jednání zastupitelstva budeme mj. hlasovat
o novém znění Obecně závazné vyhlášky o odpadech. Navrhuji
zvýšení na částku 600 Kč za osobu a rok, což je o 84 Kč více
než v uplynulých letech. Produkce odpadu stoupá, navíc byla
novelizována legislativa související s odpady právě v důsledku
celonárodně vyšší produkce odpadů, tato novela umožňuje vybírat až 1 200 Kč na osobu a rok. Mým původním záměrem
bylo zvýšit cenu pouze pro rekreační objekty (chalupy, chaty),
kde se hradí pouze poplatek za nemovitost, tedy nyní 516 Kč
za 1 chatu či chalupu, přitom produkce odpadů z těchto objektů
je značná. Tento postup je však nezákonný, na což mě upozornil dohledový orgán Ministerstva vnitra, s tím, že bychom si počínali nezákonně. Avšak jistě nemusím obzvláště na osadách
vysvětlovat, jak vypadají kontejnery a místa na tříděný odpad
v neděli večer poté, co rekreanti odjedou zpět do města.

Na tomto místě musím ještě zmínit velikou investiční akci,
která nás čeká v příštím roce, kdy společně se Správou a údržbou silnic budeme rekonstruovat komplexně ulici J. Koláře,
a to již v úseku od kostela až ke značce. Předmětem rekonstrukce bude oddělená kanalizace, vodovod, parkovací zálivy,
chodníky a nový povrch vozovky. Tato náročná akce s sebou
ponese několikaměsíční omezení v dopravě, a to zejména pro
obyvatele Horního, kteří jezdí denně do Bukovska nebo ulicí
J. Koláře dále do ČB nebo jinam.
Věřím, že se nám po roční přestávce podaří setkat při příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku a tradičního stonožkového jarmarku nebo na čertech, což bývá tradičně povedená
akce.
Krásný podzim plný pohody vám přeje vaše starostka.

Podzimní bukovský trh se vydařil.
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Bukovsko
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398, Hrdějovice
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Přítomni: I. Makovičková, T. Pavlásek, J. Klika,
P. 25174495
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Bošilce.
protoZ.osloveny
3 násl. subjekty:
Projednáno:
RM provedla kontrolu došlých faktur
a platby provedené přes pokladnu. Stav
finančních prostředků k 23. 8. 2021 je
21 132 326,- Kč.
Starostka informovala radní o záměru vybudovat navazující cestu v kú
Sedlíkovice na cestu vedoucí z Bošilce.
Byly proto osloveny 3 násl. subjekty, viz
tabulka 1.
RM schvaluje zhotovitelem akce
„Cesta v kú Sedlíkovice“ společnost
AKORA s.r.o. za cenu 298 986,84 Kč.
Úsek cesty měří 104 metrů a je počítáno
s mostkem z boku dlážděným kameny.
Hlasování: 4/0/0.
Starostka informovala radní o nabídkách společností na opravu božích
muk v Sedlíkovicích. Byly proto osloveny
3 násl. subjekty, viz tabulka 2.
RM zaskočil markantní rozdíl mezi
vítěznou nabídkou a další nabídkou.
Byl kontaktován V. Voborník, zda cenu
garantuje. Nejzásadnější rozdíl byl v nacenění fasády, kterou konkurenční společnosti nacenily o cca 220 tis Kč více.
V. Voborník sdělil, že má zkušenosti
s tímto typem fasády a že jeho cena je
zcela reálná a dostatečná. RM schvaluje
zhotovitelem akce rekonstrukce božích
muk v Sedlíkovicích pana Vladimíra Voborníka, se sídlem Vyšehrad 185, 381
01 ČK, IČ 15074226. Hlasování: 4/0/0.
Starostka otevřela diskusi s radními
na téma udržitelný rozvoj krajiny s tím,
že navrhuje zainvestovat i do projektu,
který by byl ekologicky prospěšný. Za
tímto účelem navrhuje zhotovit dva rybníky v Pelejovickém lese (někteří tento
les nazývají Neplachovský, byť se nachází v kú Pelejovice). Jeden z rybníků
již zřízen je, ale jako rybník neslouží, nyní
je v kú i v územním plánu veden jako
vodní plocha a druhý by byl kompletně
nově vybudován po pravé straně cesty
při příjezdu od Radonic na místě, které
bylo loni kompletně vytěženo, tedy by se
nezalesňovalo. Starostka navrhuje využít
dotace, které jsou nyní vypsány a kryjí
70% nákladů, tedy za cca max milionový vlastní podíl na financování vzniknou
vodní díla několikanásobně vyšší hodnoty. Starostka po konzultaci na SZIFu
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poptala 3 projektanty, které mají s výše
uvedeným zkušenosti, aby podali nabídku na zpracování projektové dokumentace ke společnému řízení na akci: Obnova malé vodní nádrže na p.č. 491 v kú
Pelejovice a totéž pro výstavbu MVN
na p.č. 542/3 v k ú Pelejovice. Nabídku
podaly násl. 3 subjekty: Nabídku podaly
zvlášť za obě vodní díla, tedy jsou v tabulce uvedeny 2 částky, viz tabulka 3.
RM schvaluje zpracovatelem projektové dokumentace „Výstavba a obnova
MVN na pč. 491 a pč. 542/3 v kú Pelejovice“ společnost VDG Projektování
s.r.o., se sídlem Pražská 455, Pelhřimov,
IČ 07188021 za částku celkem 186 000
Kč. Hlasování: 4/0/0.
Občan z H. Bukovska žádá o pronájem sálu v na Horním Bukovsku a to
dne 18. 9. 2021. RM schvaluje pronájem
sálu v Horním Bukovsku za účelem rodinné oslavy dne 18. 9. 2021 za částku
1 000 Kč. Hlasování: 4/0/0.
Občan ze Sedlíkovic 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. 2021 za částku 1 000
Kč. Hlasování: 4/0/0.
Starosta SDH Radonice žádá o pronájem hospody v Radonicích a to dne
22. 8. 2021. RM schvaluje pronájem
hospody v Radonicích za účelem konání
schůze SDH dne 22. 8. 2021 za částku
500 Kč. Hlasování: 4/0/0.
Občan z Pelejovic žádá o pronájem
sálu v Pelejovicích a to dne 27. 8. 2021
za účelem uspořádání smuteční hostiny.
RM schvaluje pronájem sálu v Pelejovicích za účelem uspořádání smuteční
hostiny dne 27. 8. 2021 za částku 1 000
Kč. Hlasování: 4/0/0.
Starostka určila osoby odpovědné
za výběr nájmu od trhovců na pouti.
Nájem vybere Petr Malecha a Zdeněk
Tůma.
P. Malecha seznámil přítomné s informacemi ze stavby na ZŠ týkající se
chybějící klimatizace. RM navrhuje
v rámci stavby nyní zhotovit přípravu na
následné instalování klimatizace, vzhledem k tomu, že učebny jsou odborné,
tedy v nich nebudou žáci setrvávat celý
den, je možné, že se ukáže, že klimati-

zační jednotky nejsou nutné. Příprava na
klimatizaci stojí 66 437 bez DPH s tím,
že zhotovení klimatizace stojí 263 030
Kč bez DPH.
T. Pavlásek informoval radní o situaci
nad Padělkami s tím, že někteří občané
Padělek sečou zahrady a trávu vozí na
louku nad nimi. To způsobuje znehodnocení louky a ztěžuje její obdělávání. Obyvatelům bude zaslán dopis.
RM projednala rozpočtová opatření
č. 19, 20 a 21:
č. 19. – poskytnutí dotace neinvestičního charakteru v rámci projektu „Opatření
ke snížení energetické náročnosti VO“ ve
výši 900 446,- Kč.
č. 20 – navýšení výdajů na služby v lesním hospodářství, oprava sv. Huberta,
rekonstrukce veřejného rozhlasu, nákup
nemovitostí v k.ú. H. Bukovsko, finanční dar městysi postiženému tornádem
– celkem za 479 tis. Kč.
č. 21 – finanční dar na vybudování vodovodního řadu v Popovicích ve výši 100
tis. Kč.
RM schvaluje rozpočtová opatření
č. 19, 20 a 21. Hlasování: 4/0/0.

56. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 6. 9.
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 6. 9. 2021 je
17 279 326,- Kč.
Jako zájemce na záměr pachtu části
pozemku parc. č. 236/23 v kú Dolní Bukovsko o výměře 330 m2 zareagovali občané z D. Bukovska. RM souhlasí s propachtováním předmětného pozemku
na dobu neurčitou a navrhuje částku ve
výši 10 Kč/m2. Jedná se o pozemek KN
2697/4 v kú Dolní Bukovsko. RM souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy,
jejímž předmětem je část pozemku KN
2697/4 v kú Dolní Bukovsko za cenu
3 330 Kč (10 Kč/m2/rok) na dobu neurčitou, počínaje 1. 10. 2021. Hlasování:
5/0/0.
RM projednala žádost žadatelky

v nouzi, která žádá o podporovaný byt,
který by obývala s dcerou. Nyní máme
dva volné byty. Žadatelka doložila veškeré požadované doklady a splňuje veškeré podmínky. RM schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na podporovaný byt,
konkrétně byt č. 9. Hlasování: 5/0/0.
RM projednala žádost občana z D.
Bukovska o podporovaný byt. Občan
bohužel nesplňuje podmínky pro pronájem bytu, jeho žádosti vyhověno nebude.
RM diskutovala o záležitosti pelejovických dětí, jejichž rodiče žádají o svoz
dětí do školy z Pelejovic. S SDH DB
jsme měli domluveno, že na dobu určitou nám půjčí dodávku. Tento čas jsme
využili a z SDH již není vůle auto zapůjčit.
Zaměstnanci mají obavy vozit auto plné
dětí. Autobus z Pelejovic dojede do DB
v 7:50, řešením by bylo začínat ve ško5

le v 8:00, ale děti by nestihly autobus,
který jede po vyučování do ČB a na
jiné směry. V současnosti není v našich možnostech odvoz dětí zajistit.
Pelejovičtí si musejí poradit stejně tak
jako děti z Radonic, Hvozdna, Popovic,
Sedlíkovic, atd. Jako RM jsme schopni
tlačit na školu kvůli posunutí začátku
vyučování, usilovat o zvýšení kapacity
jídelny, ale nebudeme již poskytovat
servis spočívající v dovážení dětí do
školy.
RM dostala podnět z TJ Dolní Bukovsko na realizaci umělého povrchu.
Nutno dodat, že by to bylo pouze na
tréninky dětí, neboť prostor nesplňuje
potřebné rozměry. Za této okolnosti
a vzhledem k počtu vysokých investic
nyní v městysi, není realizace umělého
povrchu pro městys prioritou.

Horní Bukovsko a Městys Dolní Bukovsko.

RM projednala žádost občana z Pelejovic o podporovaný b
proto mu nemůže být vyhověno.

Z ÚŘADU
MĚSTYSE
U budovy
hasičárny
v Dolním Bukovsku je drolící se povrch, n
léto a na slunci taje a brání komplexnímu využití celé plochy,
spočívající ve vyfrézování a přetažení asfaltem.
Byly proto
podaly pouze násl. 2:

57. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 11. 10.
Přítomni: I. Makovičková, J. Klika, P. Malecha, Z. Tůma Omluven: T. Pavlásek
Projednáno:
RM provedla kontrolu došlých faktur
a platby provedené přes pokladnu. Stav
finančních prostředků k 11. 10. 2021 je
19 413 997 Kč.
Parkování v lokalitě U Cihelny – neustále parkují vozidla na zeleni a na chodnících v ulici U Cihelny. Nabízí se varianta
vybudovat parkoviště na pozemku parc.
č. 257/46, 257/15, 257/9 a 257/10.
Vzniklá parkovací místa by se mohla
dlouhodobě pronajmout. Obešleme majitele okolních nemovitostí s dotazem,
zda by měli o nově vzniklá parkovací
místa za úplatu zájem. Nebude totiž dále
možné stát na chodníku a na zeleni, což
tedy není dovoleno ani nyní, ale situace
vyžaduje řešení.
Dne 14. 11. 2021 bude v KD na
Horním Bukovsku se konat setkání harmonikářů, pořadatelem je OV Horní Bukovsko a Městys Dolní Bukovsko.
RM projednala žádost občana
z Pelejovic o podporovaný byt. Občan je
vlastníkem nemovitosti, proto mu nemůže být vyhověno.
U budovy hasičárny v Dolním Bukovsku je drolící se povrch, navíc se
skvrnami od asfaltu, který přes léto a na
slunci taje a brání komplexnímu využití
celé plochy, proto dojde k opravě celého prostoru, spočívající ve vyfrézování
a přetažení asfaltem. Byly proto osloveny 3 subjekty, avšak nabídku podaly
pouze násl. 2, viz tabulka 4.
RM schvaluje zhotovitelem akce
„Oprava vjezdu a plochy u hasičárny
v DB“ společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599 za cenu 261 063
Kč. Hlasování: 4/0/0.

cena bez
DPH

Pořadí

COLAS CZ a.s.
Planá 85, Č. Budějovice, 370 01
IČ: 26177005

373 696 Kč

2.

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská 495, Č.Budějovice, 370
04
IČ 48035599

261 063 Kč

1.

Společnost

Tabulka 4.
Na RM se obrátila občanka se žá-

NN na pozemku parc. č. 235/5 a parc.

Padělkách. Obyvatelům obytné zóny

úplatu 2 000 Kč bez DPH. RM schva-

ve výši 5 000 Kč na vybudování sjezdu

č. 209/3 v kú. Dolní Bukovsko se spo-

cové péče sv. Kleofáše, o.p.s., Sva-

o smlouvě budoucí o zřízení věcné-

výši 20.000,-Kč na rok 2022. RM schva-

č. 1065/2 a parc. č. 1145/91 v kú. Hor-

nájem sálu v Sedlíkovicích a to dne
5. 2. 2021. RM schvaluje pronájem sálu
v Sedlíkovicích za účelem rodinné oslavy dne 5. 2. 2021 za částku 1 000 Kč.
Hlasování: 4/0/0.
RM schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – spočívající ve zřízení smyčky

4/0/0.
Na RM se obrátili zástupci spolku
ŠuKaPi s žádostí o finanční příspěvek
na pořízení cen na rybářské závody dětí,
které se konaly v září. RM schvaluje příspěvek ve výši 2 700 Kč na pořízení darů
pro účastníky rybářské soutěže spolku
ŠuKaPi. Hlasování: 4/0/0.

dostí oschvaluje
příspěvek na financování
zhoč.akce
236/6 v„Oprava
kú. Dolní Bukovsko
se spoRM
zhotovitelem
vjezdu
a ploc
tovení
sjezdu
svého
domu
v
ulici
Na
lečností
EG.D,
a.s.,
IČ
280
85
400
za
SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599 za cenu 261 063
K

Na RM se obrátila občanka se žádostí o příspěvek na ﬁnanc
Padělky se poskytuje příspěvek paušální
luje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
ulici Na Padělkách. Obyvatelům obytné zóny Padělky se p
částkou 5 000 Kč, tolik bude poskytnuo zřízení věcného břemene – spočívají5 000 Kč, tolik bude poskytnuto i žadatelce. RM schvaluje přís
to i žadatelce. RM schvaluje příspěvek
cí ve zřízení kapličky na pozemku parc.
sjezdu z nemovitosti v ulici Na Padělkách. Hlasování: 4/0/0.

RM
se na vzákladě
žádosti
žadateli EG.D,
poskytnout
dotac
z nemovitosti
ulici Na Padělkách.
Hla-rozhodla
lečností společností
a.s., IČ 280
Svatopluka
Třeboň,
IČ: 22707328
sování: 4/0/0. Čecha 20, 379 01 85
400 za úplatu
2 000 Kč bez bude
DPH. po
rokRM
2022.
schvaluje
příspěvek
ve 4/0/0.
výši 20 000 Kč Hospico
se na RM
základě
žádosti rozhodHlasování:
la žadateli poskytnout dotaci: HospiRM schvaluje uzavření smlouvy
4/0/0.

Občan ze Sedlíkovic žádá o pronájem sálu v Sedlíkovicích
topluka Čecha 20, 379 01 Třeboň, IČ:
ho břemene – spočívající ve zřízení sítě
pronájem sálu v Sedlíkovicích za účelem rodinné oslavy d
22707328 bude poskytnuta dotace ve
technického vybavení na pozemku parc.
Hlasování: 4/0/0.

RM
schvaluje
uzavření
smlouvy
o smlouvě
budoucí
o zříze
luje příspěvek
ve výši 20
000 Kč Hospiní Bukovsko
se společností
EG.D, a.s.,
cové péči smyčky
sv. Kleofáše,NN
o.p.s.na
Hlasování:
IČ 280
85 400
úplatu a3 parc.
800 Kč bez
zřízení
pozemku
parc.
č. za
235/5
č. 236/
4/0/0. a.s., IČ 280 85 400 za úplatu
DPH. Schvaluje
za bez
účelem
stavby RM
EG.D,
2 000seKč
DPH.
Občan ze
Sedlíkovic věcného
žádá o pro-břemene
Horní Bukovsko,
přip. ČOV.ve
Hlasování:
budoucí
o zřízení
– spočívající
zřízení ka

23. zasedání Zastupitelstva městyse D. Bukovsko konané dne 20. 9.

Přítomni: Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Božena Janečková, Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, Mgr. Anna Šubrtová,
Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Jan Kohout, Zdeněk Tůma, František Mazanec, Ing. Jan Zasadil, Ing. Jan Bořuta.
Omluven: Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika
Dotazy k činnosti RM
P. Brčák požaduje při schvalování
rozpočtového opatření podrobnější specifikaci jednotlivých rozpočtových změn.
Starostka uvedla, že v příštích zápisech
bude uvedeno podrobněji.

Starostka informovala o zůstatcích
na účtech městyse ke dni 20. 9. 2021:
běžné účty – 19 460 224,59 Kč,
účty fondů – 3 225 381,51 Kč.
Pí Janečková má dotaz k výši nákladů na rekonstrukci VO v Dolním Bukov6

sku – celkové náklady jsou dle SOD se
zhotovitelem 3 038 265,90 Kč bez DPH
s tím, že dotace je 1 800 000 Kč.
Ing. Němec má dotaz k technologii
zhotovení cesty z Bošilce do Sedlíkovic
– povrch cesty v délce 110 m bude zho-

Z ÚŘADU MĚSTYSE
toven ze šotoliny. Dále má dotaz k náročnosti financování plánovaných úprav
rybníků – cca 1 mil. z obecního rozpočtu.
Akce bude spolufinancována z dotace.
P. Kohout má dotaz na hospodaření v lese – na jednání nebyl přítomen p.
Pavlásek, který má kontrolu hospodaření v obecním lese na starosti – dotaz
bude řešen na příštím jednání.
Majetkové záležitosti
– prodej, směna obecního majetku
Zastupitelé projednali směnu pozemků pč. 247/15 o výměře 363 m2
v kú Dolní Bukovsko ve vlastnictví městyse za pozemky ve vlastnictví občanky
z Dolního Bukovska a to poz. pč. 247/14
o výměře 88 m2 v kú Dolní Bukovsko
a pč. 1018/4 o výměře 136 m2
a 1018/6 o výměře 148 m2 oba v kú Popovice. Záměr směny byl zveřejněn od
2. 9. do 17. 9. 2021. Směna se uskuteční bez doplatku. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje směnu
pozemků pč. 247/15 o výměře 363 m2
v kú Dolní Bukovsko ve vlastnictví městyse za pozemky ve vlastnictví soukromé
osoby, a to poz. pč. 247/14 o výměře
88 m2 v kú Dolní Bukovsko a pč. 1018/4
o výměře 136 m2 a 1018/6 o výměře
148 m2 oba v kú Popovice. Hlasování:
12/0/1(JUDr. Eva Bartošová).
Zastupitelé projednali směnu pozemků pro zhotovení cesty v trase mezi
Sedlíkovicemi a Bošilcem. Jedná se
o pozemek pč. 1521/7 o výměře 5 019
m2 v kú Dolní Bukovsko ve vlastnictví
městyse za pozemky ve vlastnictví občana ze Sedlíkovic, a to poz. pč. 447/11
o výměře 199 m2 a 327/10 o výměře
4 341 m2 v kú Sedlíkovice. Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce od
2. 9. do 17. 9. 2021. Rozdíl ve výměře bude doplacen za cenu 20 Kč/1 m2.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje směnu pozemků pč. 1521/7
o výměře 5 019 m2 v kú Dolní Bukovsko ve vlastnictví městyse za pozemky
ve vlastnictví soukromé osoby, a to poz.
pč. 447/11 o výměře 199 m2 a 327/10
o výměře 4 341 m2 v kú Sedlíkovice.
Rozdíl ve výměře bude doplacen za
cenu 20 Kč/1 m2. Záměr směny byl
zveřejněn na úřední desce od 2. 9. do

17. 9. 2021. Hlasování: 10/0/3 (Jiří Brčák, Ing. Jan Zasadil, Ing. Jan Němec).
Zastupitelé projednali záměr prodeje stavebního pozemku pč. 258/15 v kú
Popovice. Pro výběr zájemce budou
stanovena kritéria uvedená ve zveřejněném záměru. Starostka kritéria navrhne a seznámí s nimi zastupitele, po
většinové shodě bude záměr zveřejněn.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku pč. 258/15 v kú Popovice. Hlasování: 13/0/0.
Paní starostka informovala zastupitele o tom, že z důvodu nedodržení podmínek pro bezúplatný převod pozemku
pč. 296/7 v kú Dolní Bukovsko, požaduje
Pozemkový úřad jeho zpětné převedení.
Pozemek byl městysi bezúplatně převeden v roce 2008 s tím, že má být vždy
dle platného územního plánu občanskou
vybaveností, což dle nového ÚP není.
Nyní je to zemědělská plocha, a proto
Pozemkový úřad požaduje jeho zpětné
bezúplatné převedení. Zastupitelstvo
městyse Dolní Bukovsko schvaluje bezúplatný převod pozemku pč. 296/7 v kú
Dolní Bukovsko Pozemkovému úřadu.
Hlasování: 10/0/3 (Božena Janečková,
Zdeněk Tůma, Ing. Jan Němec).
Paní starostka informovala o vícepracích na úpravách ZŠ – jedná se
o přípravu na zhotovení klimatizace.
Hodnota víceprací je 66 437 Kč bez
DPH. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje vícepráce stavebních
úprav ZŠ v hodnotě 66 437 Kč bez
DPH. Hlasování: 13/0/0.
Starostka seznámila zastupitele
se žádostí o odkoupení pozemku pč.
1716/4 v kú Radonice o výměře cca
100 m2. Žádost je zdůvodněna tím, že
vlastníci přilehlé nemovitosti tento pozemek užívají a mají na něm postaven
dřevník. Vzhledem k tomu, že v tomto
případě se jedná o nepovolenou stavbu,
pověřuje zastupitelstvo starostku jednáním s vlastníkem o jeho odstranění.
Občanka z D. Bukovska doručila
městysi žádost o směnu pozemků pč.
253/16 a 274 za část pozemku 246 tak
z důvodu přístupu do stodoly stojící na
pozemku pč. 274. Zastupitelé nebudou
7

zatím směnu řešit. O koupi tohoto pozemku požádal v minulosti i jiný občan,
který má na tomto pozemku uskladněno
dřevo. Koupi nebylo vyhověno, ale je potřeba zábor pozemku vhodným způsobem vyřešit.
Městys zveřejnil záměr na prodej
pozemků pč. 510/5 o výměře 111 m2
a 460/60 o výměře 106 m2 v kú Dolní
Bukovsko, o jejich koupi požádala občanka z D. Bukovska, dle znalce je cena
pozemků 50 Kč/m2. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje prodej
pozemků pč. 510/5 o výměře 111 m2
a 460/60 o výměře 106 m2 za cenu
50 Kč/m2. Hlasování: 10/0/3 (Jiří Brčák,
Ing. Jan Němec, Ing. Jan Svoboda).
Ve 20.00 hodin se z jednání omluvil
Ing. Bořuta. Ve 20.10 hodin se z jednání
omluvil p. Malecha.
Starostka informovala zastupitele
o žádosti osadního výboru Pelejovice.
Tito požadují zbudování cyklotrasy z Pelejovic do Dolního Bukovska. Žádost
zdůvodňují tím, že by cyklotrasu mohly
využívat děti z Pelejovic a dojíždět do
školy do Dolního Bukovska na kole.
Ve 20.25 hodin se z jednání omluvil
Ing. Zasadil.
Zastupitelé projednali možnost prodeje obecních nemovitostí. Jedná se
o dům k bydlení čp. 33 na poz. st. 36
a část přilehlého pozemku pč. 157/1 v kú
Dolní Bukovsko (za cenu 5,5 mil. Kč) a
dále stodolu na poz. st. 129 s přilehlým
pozemkem pč. 38/1 o výměře 549 m2
v kú Dolní Bukovsko. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje zveřejnění
záměru prodeje nemovitosti čp. 33 na
poz. st. 36 a část přilehlého pozemku pč.
157/1 v kú Dolní Bukovsko. Hlasování:
8/0/2 (Ing. Jan Němec, Jiří Brčák).
Starostka uvedla, že bude zveřejněn
i záměr na prodej stodoly s přilehlým pozemkem za Lékařským domem s tím, že
prodej bude řešen dle zájmu a konečného rozhodnutí ZM.
Různé – připomínky, dotazy
a interpelace zastupitelů městyse
P. Brčák se dotázal na stav rekonstrukce KD. Starostka uvedla, že projekt
byl vrácen k doplnění o protihlukovou
studii.

ZE ŠKOLY

Dopravní soutěž
mladých cyklistů on-line 2021
V letošním roce probíhala Dopravní soutěž mladých cyklistů
pouze on-line. Soutěž byla vypsána opět pro dvě věkové kategorie (10-12 let a 12–16 let). Každé družstvo (dvě dívky a dva
chlapci) mělo zpracovat dané téma natočením krátkého videa
či zpracováním prezentace.
1. kategorie – „Moje každodenní cesta do/ze školy – někdy
pohodová, někdy plná zážitků….“,
2. kategorie – „Kolo je můj přítel. Jezdím dobře a rád/a. Ale
musím být vždy ve střehu!“
Z naší školy o soutěž projevilo zájem velmi málo žáků. Pouze družstvo z 5. třídy – Eliška Karbanová, Viktorie Jindrová, Jiří
Pech a Daniel Svoboda- se nenechalo odradit.
Žáci natočili krátké video, ve kterém zachytili svou cestu
do školy. Video si sami upravili a doplnili o hudbu a text. Jejich
práce byla zaslána porotě a nyní čeká na vyhodnocení.
Tak budeme držet palce!
Hana Fišerová

Adaptační den IV. a VI. třídy
V polovině září čtvrtá a šestá třída zažila netradiční školní den.
Místo klasického vyučování v lavicích na žáky čekalo velké
množství aktivit. Pomocí těchto aktivit se měly zlepšit vztahy
ve třídě a žáci se měli také lépe poznat. Do úkolů se naplno
zapojily také třídní učitelky Karbanová a Pilarčíková.
Adaptační den probíhal převážně v sále Horního Bukovska
a jeho blízkém okolí, kde jsme měli zázemí. Počasí se vydařilo,
a proto aktivity probíhaly i po novém lesoparku, lesích nebo
kolem kostela v Horním Bukovsku. Žáci se učili spolupracovat
nebo naslouchat si. V rámci adaptačního dne si děti také stihly
opéct špekáčky. Na aktivity dohlížela a provázela paní psycholožka Fojtíková. Celý adaptační den rychle utekl a dětem snad
přinesl více týmového ducha.
Mgr. Bc. Radek Hřivnáč

Návštěva u pana včelaře Mikesky
Ve čtvrtek 16. 9. jsme využili pozvání pana Mikesky, který si
pro děti 2. třídy připravil velmi pěkné a poutavé povídání o včelařství. Měli jsme připravené krásné posezení mezi úly. Získali
jsme spoustu zajímavých informací a děti si vyzkoušely nejen
včelařský oblek, ale i samotné stáčení medu a nakonec i med
ochutnaly.
Viděly včelí královnu a někteří odvážlivci si vzaly do ruky
trubce, což byl nezapomenutelný zážitek. Panu Mikeskovi
mnohokrát děkujeme za krásné dopoledne a těšíme se na další
setkání.
				
Hana Fišerová a žáci 2. třídy
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Berušky vítají podzim
Začalo nám období podzimu. I ty nejmladší děti z naší školky
poznávaly, co je pro toto období typické. Proto se z nás stali „zahradníci“ a společně jsme poznali spousta druhů ovoce
a zeleniny. Aby nám to zahradničení šlo veseleji, naučili jsme se
píseň „Šel zahradník do zahrady“. Každý zahradník by neměl
zapomenout také svou úrodu sklidit a zpracovat. I my jsme si
chtěli vyzkoušet, co vše dobrého si můžeme vytvořit.
Ve čtvrtek 30. září jsme si uspořádali „DEN OVOCE“. Děti
měly možnost ochutnat různé druhy ovoce, kdo měl odvahu
zkusil si i ochutnávku „na slepo“. Zjistili jsme, že některé ovoce
má uvnitř schovanou pecku, jiné je sladké či kyselé. Už také
víme, že každé ovoce či zelenina obsahuje důležité vitamíny
pro naše tělo. Po ochutnávce se z nás stali kuchaři, kteří tupým
nožem krájeli ovoce na malé kousky. Vše nasypali do mísy, dochutili bílým jogurtem a společně pečlivě promíchali. Jak to dopadlo? Na našem ovocném salátu jsme si všichni pochutnali.
Třída Berušek

Pečeme z darů podzimu
A už je tu opět pestrobarevný podzim s jeho dary, mezi které
patří i ovoce. S dětmi jsme si povídali o prospěšnosti ovoce na
zdraví člověka a jeho využití a zpracování. Dohodli jsme se, že
si z ovoce upečeme sladké dobrůtky. Děti si z domova přinesly jablíčko a šlo se na věc. Nejprve si děti nakrájely vykrojená
jablíčka na drobné kostičky. Poté si každé z dětí zkusilo vyválet
těsto, ze kterého vykrojily kulatý tvar, jenž vložily do formy na
muffiny. Následně košíčky plnily nakrájenými jablíčky a posypaly skořicovým cukrem. Aby si děti vyzkoušely a ochutnaly ještě něco jiného, tvořily mušličky, ve kterých byla ukrytá sladká
švestka.
Výtvory jsme dali na plechy, poslali do kuchyně a šup s nimi
do trouby. Po příchodu ze školní zahrady jsme již v šatně cítili
příjemnou vůni upečených dobrůtek. Děti si své výtvory prohlédly a společně jsme uznali, že se moc povedly. Jablečné košíčky i švestkové mušličky si děti odnesly domů, aby se mohly
podělit a pochutnat si se svými bližními.
Třída Krtečků

Sportovní dopoledne
Třída Kočiček odstartovala nový školní rok pohodově a to výletem do Veselí nad Lužnicí. Ve čtvrtek 9. září jsme vyrazili na
sportovní dopoledne plné zábavy a zajímavých soutěží. Děti
přišly do školky s batůžkem, do kterého si daly svačinu a vyrazili jsme na autobus. Pan řidič nás bezpečně dovezl před
sportovní halu, odkud jsme procházkou došli na místní hřiště.
Aby nám to lépe šlo, posilnili jsme se připravenou svačinou. Na
nedočkavé děti už čekali trenéři, kteří si je rozdělili do skupin, ve
kterých plnily sportovní disciplíny. Děti si užily spousta zábavy
a byly odměněny malým dárkem. Na oběd jsme se vrátili spokojeni a příjemně unaveni. Sportovní den se nám moc líbil a už
se těšíme na příště.
Učitelky ze třídy Kočiček
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Projektový den
Dopravní výchova a první pomoc
V pátek 24. 9. 2021 se uskutečnil na naší škole projektový den
zaměřený na bezpečné chování dětí v silničním provozu a na
poskytování 1. pomoci. Žáci prvního stupně 1. - 3. třída se
zaměřili na chodce. A to zejména na přecházení po přechodu
pro chodce, ale i na přecházení přes silnici, na které přechod
není. Seznámili se s dopravními značkami.
Od 4. třídy byl program zaměřen na cyklistu a poskytování
1. pomoci. Žáci si zopakovali povinnou a doporučenou výbavu
jízdního kola. Povinnost nosit helmu do 18 let, bezpečnou jízdu
na kole. Zaměřili se na křižovatky, ujasnili si pravidla při projíždění křižovatkou a zopakovali dopravní značky.
Své znalosti z dopravních předpisů, první pomoci i křižovatek si ověřili v písemném testu. Testy tvořilo 20 otázek na
dopravní předpisy, 1. pomoc a křižovatky byly po 10 otázkách.
Za špatnou odpověď každý obdržel 5 trestných bodů. Získané
body si zapisovali do průkazu cyklisty.
Nejmenší počet trestných bodů z celé školy bylo 15, největší pak 115. Někteří žáci neobdrželi z určité disciplíny žádný
trestný bod, což je chvályhodné.
Nejlepší výsledky vykazovali žáci v poskytování první pomoci, na druhém místě v křižovatkách a jako nejslabší se ukázala znalost dopravních předpisů.
Je důležité se této problematice průběžně a důkladně věnovat jak ve škole, tak i doma, protože v silničním provozu se
děti pohybují denně a jejich bezpečnost je pro nás všechny na
prvním místě.

8. třída (15 – 75)
1. pomoc (žádný trestný bod) 		
Vomáčková Karolína
Křižovatky (žádný trestný bod) 		
Šnorková Adéla, Víta Štěpán
Nejmenší počet trestných bodů ze třídy
Vomáčková Karolína (15 tb)
9. třída (15 – 75)
1. pomoc (žádný trestný bod)
Štecher Tomáš, Kryštofová Valerie, Pourová Gabriela,
Vacková Veronika, Vítová Eliška
			
Křižovatky (žádný trestný bod) 		
Štecher Tomáš nejmenší počet trestných bodů ze třídy
Štecher Tomáš (15 tb)						
					
Hana Fišerová

Vyhodnocení nejlepších výsledků za třídu:
4. třída ( 50 – 110 trestných bodů)
1. pomoc (žádný trestný bod)
Maroušková Tea, Dudlíčková Martina			
Nejmenší počet trestných bodů ze třídy
Dudlíčková Martina (50 tb)

KOMUNITNÍ CENTRUM VLTAVOTÝNSKA
vás zve na společné hraní a sdílení her

KLUB DESKOVÝCH HER

5. třída (40 – 115)
1. pomoc (žádný trestný bod)		
Valíček Patrik, Buštová Barbora
Křižovatky (žádný trestný bod)		
Šalamounová Elen
Nejmenší počet trestných bodů ze třídy
Buštová Barbora, Valíček Patrik, Pech Jiří (40 tb)

každý čtvrtek od 18:00

6. třída (40 – 115)
1. pomoc (žádný trestný bod)
Primová Simona
Nejmenší počet trestných bodů ze třídy
Klára Zedková (40 tb)

Komunitní centrum Vltavotýnska
Jiráskova 39, Týn nad Vltavou

7. třída (20 – 90)
1. pomoc (žádný trestný bod)
Kořínková Tereza, Kubík Pavel, Špatný Jakub
Nejmenší počet trestných bodů ze třídy
Bušta Martin, Kubík Pavel (20 tb)

ZAHRAJTE SI S NÁMI HRY PRO VŠECHNY GENERACE A SEZNAMTE SE S NOVINKAMI
POD VEDENÍM ODBORNÍKA NA DESKOVÉ HRY
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014258
Název projektu: Komunitní práce v Komunitním centru sounáležitosti
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V sobotu 2. října 2021 jsme si společně zazpívali, pochutnali na dobrotách a nechybělo ani popovídání. Sešlo se nás dost a domů
se nám nechtělo. Také jsme se domluvili, že konec roku budeme slavit společně a Luboš Francl nám opět zahraje, protože chceme rok 2022 přivítat s veselou.							
Za osadní výbor Marie Kapinusová
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Pouťové divadlo potěšilo naše děti
Vzhledem k probíhající rekonstrukci kulturního domu v Dolním Bukovsku
jsme využili babího léta a uskutečnili jedno z představení v rámci projektu
Divadlo všem generacím o pouťové sobotě venku na hřišti. A byla to dobrá
volba! Zájem o divadelní představení předčil naše očekávání a hasiči museli narychlo přistavit další řady lavic pro diváky. Víťa Marčík mladší nám přijel zahrát Eliščiny pohádky. Soudě podle ohlasu našich nejmladších diváků
se představení dětem líbilo. A protože se koncept venkovního pouťového
divadla osvědčil, rádi bychom se k němu vrátili i příští bukovskou pouť.
Markéta Farková

Bylo, nebylo…
aneb Cestou do pohádky
Konec prázdnin je spojen s tradicí, kdy náš městys navštíví pohádkové bytosti, aby se společně s dětmi rozloučily s létem. Sluníčko ukázalo, že má
ještě velkou sílu a celý den byl jako stvořený vydat se za dobrodružstvím.
Jako první přivítal děti bača se svou ovečkou a mohly si vyzkoušet tkání na
stavu. Cestou dál uprostřed hlubokého lesa utkal pavouček z pavučin překážkovou dráhu a Rumcajs s Mankou připravili poznávání zvířátek a jejich
domečků. Opouštíme krásy lesa a pokračujeme dál. Křemílek a Vochomůrka naučili děti, jak správně postupovat při sázení rostlinek, Včelka Mája
s Vilíkem je zasvětili do sbírání nektaru z květin, Popelce pomohly přebrat
čočku a hrách, pejskovi a kočičce vyprat a pověsit prádlo a svou cestu
zakončily u perníkové chaloupky, kterou rozveselily krásně nazdobenými
perníčky. Na památku si odnesly pamětní medaili a malý dárek.
Další úsměv na tváři dětem jistě vytvořila paní Jana Boušková svými
malbami na obličej a místní hasiči s připravenou pěnou. Moc všem děkuji
za spolupráci.
				
Hana Pourová

Kterak v Radonicích stavěli rumpál
Posilněni úspěchem a zoceleni prací na radonické rozhledně se radoničtí
muži ve spolupráci s čestným občanem Radonic, panem Janem Šulcem
z Drahotěšic, pustili do práce na rumpálu staré studny v Radonicích, v prostoru mezi Kovářovými a Alexovými, při hlavní silnici vpravo ve směru na
Budějovice.
Tato parta kutilů ve složení Jindřich Kubát, Pepa Kovář a zmiňovaný
přespolňák Honza Šulc si udělala nejprve představu a následně se pustila
do díla. Je nutné upozornit na obzvláště precizní práci při výrobě dřevěných
došek jako střešní krytiny. Svou precizností je k nerozeznání od těch, které
se dělávaly kdysi dávno, když došky ještě bývaly tradiční střešní krytinou.
Zrovna tak jako jiné části rumpálu zaujmou pečlivým zpracováním.
Na víku studny je jemný ornament, který nechť místo popisu obhlédne každý návštěvník osobně, až půjde kolem. Obložení spodní části studny dlažebními kostkami je hezkým prvkem, který podtrhne celkový vzhled díla.
Nejen za radonické občany výše zmíněným úderníkům děkuji a vy ostatní,
až půjdete procházkou z radonické rozhledny, zastavte se a podívejte se,
abyste zhodnotili, jak se dílo povedlo.		
Ivana Makovičková
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Jak stařeček měnil…
Určitě znáte tu pohádku o dědečkovi, který prodal na trhu
krávu, pak měnil a měnil… Jen si vzpomeňte na dětská léta.
A taková příhoda se stala na letošním posvícenském posezení
v hospodě na Kuberně. Na pozvánce se objevil nápis „bohatá tombola“ a mě nejvíc zaujaly první tři položky: posvícenská
husa, kachna a vepřová kýta! Ostatní ceny už mě tolik nelákaly, ani fůra hnoje od kováře Františka. Husa. Tu musím vyhrát, nebo alespoň kachnu. Vstupenky zakoupené u vchodu
do sálu byly slosovatelné, tak jsem měl naději. Byli jsme čtyři,
šance byla veliká. Jenže na slosování si musíme počkat až do
22. hodiny, a tak zatím posloucháme Blaťáckou pětku, která
hraje báječně, člověk si může i zazpívat, pokud právě nedrží v ruce sklenici piva nebo vína. Pojídáme buráky nebo slané brambůrky, vedeme řeči se sousedy – pokud kapela řádně nehraje, první páry už se odvážily na parket, čas vesele
utíká. V sále je tentokrát méně hostů než v minulých letech
a o to je větší naděje na tu husu. Konečně udeřila hodina „H“,
tedy čas na slosování. Z klobouku tahá Mařenka první lístek
a Cyril v ruce drží tu buclatou husičku. Nic, nějaká dívenka si
odnáší výhru a já začínám tušit, že zase vyhraji…, no nebudu
to vypisovat, však vy víte, co myslím. Druhá cena – kačena,
vyhrál ji pan kapelník Brom a volá na celý sál: „Co já budu dělat
s kachnou, když jich máme doma plný dvůr!“ Má jich plný dvůr,
já žádnou, on vyhrál a já nic! Třetí cena je ještě lákavější: pěkná
vepřová kýta, ňam, také by nebyla špatná. Zase nic, odnáší si ji
sestra naší sousedky a radostně se na tu kýtičku usmívá. Další
cena je méně lákavá: pytel pracího prostředku. Veliký, ale není
k jídlu a prát já nedovedu, bojím se, že bych si popletl ty knoflíky na pračce. A věřte nevěřte, já ten pytel vyhrál!
A teď to, vážení čtenáři, přijde: kapelník Brom za mnou přišel a nabídl výměnu: „Karle, vezmeš si kachnu a já si odnesu
pytel pracího prášku, co říkáš?“ Souhlasím, předáváme si výhry, hosté v sále se smějí a já si přece jen odnesu domů kachnu z domácího, tedy biologického chovu. Hurá!!! Dál se moc
o tombolu nezajímám a přiznám se, že bych kachnu nevyměnil
ani za poukázku na léčebný pobyt v Třeboni, natož za fůru
koňského hnoje, kterou vyhrála naše sousedka Jana. Výměnu
jsme s panem kapelníkem potvrdili u baru „prckem“. Já bechera, kapelník zelenou, potvrzeno. Domů jsem šel jako gróf a nesl
si pěknou kachničku!
Zábava? Posvícenské posezení? Myslím, že by mi všichni
přítomní dali za pravdu, že se vše vydařilo. Bylo veselo, Bláťácká pětka hrála příjemně, tanečníci si přišli na své (i já si s manželkou Liduškou zatančil tango), jen jsem postrádal některé
kamarády, které snad odradil koronavirus nebo jiné okolnosti.
Kdo ví?				
Karel Žižkovský

Nový chodník k Agro družstvu.
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Myslivecký spolek Dolní Bukovsko

a sochy sv. Huberta u pana Voborníka z Českého Krumlova.
Vše se podařilo a v červenci byla socha i mříže osazeny na
nově opravenou kapličku. Myslivecký spolek zafinacoval sochu
sv. Huberta, mříž a další náležitosti financoval městys ze svého
rozpočtu.
Teď už nic nebránilo začít organizovat slavnostní vysvěcení
božích muk jako krásnou podzimní mysliveckou slavnost. Datum připadl na sobotu 8. října od 11 hodin. V knihovně nám
paní Farková pomohla s krásnou pozvánkou, kterou jsme rozeslali všem okolním mysliveckým spolkům.
U božích muk jsme řádně uklidili, posekli trávu a v sobotu
8. října v 10:30 jsme se potkali na křižovatce k Novému Dvoru.
Počasí bylo chladnější, ale krásně svítilo slunce, prostě hezký
podzimní den. Nezbytný byl koňský povoz Pavla Hubeného,
myslivečtí trubači, členové Řádu sv. Huberta, sokolníci a členové našeho spolku a sousedních mysliveckých spolků. Vysvěcení božích muk se ujal páter Maxmilián z Písku. Důležitá
byla ještě hlava jelena, která ke každé svatohubertské slavnosti
patří. Potom se za koňským povozem vydal průvod ke kapličce
a slavnostní vysvěcení mohlo začít. Celý akt zasvěcení božích
muk probíhal důstojně za zvuků mysliveckých signálů. Účastníci akce byli spokojeni, jak krásnou slavnostní mysliveckou akci
se podařilo uspořádat. Po skončení akce bylo pro účastníky
připraveno zvěřinové občerstvení. Ještě jednou děkuji všem za
přípravu akce a Městysi Dolní Bukovsko za podporu této akce.
Teď všechny zvu ke krásné podzimní procházce okolo božích
muk na Novém Dvoře a možná krátkému zastavení a zamyšlení.
Ing. Jan Němec

Když letos naši členové na pochůzce honitbou k Novému Dvoru uviděli nově opravená boží muka, zrodil se nápad zasvětit
tyto muka patronu myslivců sv. Hubertovi. Kdo vůbec byl sv.
Hubert?
Původem byl z akvitánského šlechtického rodu, manželku
ztratil při narození prvního dítěte. Žal ho vyháněl do lesů, kde
hledal útěchu v lovu. Dle pověsti se po těžkém životním osudu
při lovu nečekaně setkal s jelenem, jenž měl mezi parožím zářící kříž. Tento zážitek Huberta odvedl od zábav, přijal kněžské
svěcení a nakonec se stal biskupem. Úcta ke sv. Hubertovi se
vzmáhala především od 15. století. Byly zakládány Hubertovy rytířské řády a různá bratrstva. V Bavorsku bylo bratrstvo
sv. Huberta či lovecké trubky z roku 1444. Byla to společnost
urozených pánů a dam, s náboženskými povinnostmi, jejichž
odznakem byla lovecká trubka. Bratrstvo sice zaniklo, ale roku
1708 je obnovil kurfiřt falcký jako Řád svatého Huberta. Je to
nyní nejvyšší bavorský řád. U nás byl Řád svatého Huberta založen hrabětem Šporkem. Řád přijal například císař Karel VII.,
polský král August II., pruský král Bedřich Vilém a ruská carevna Alžběta.
Od nápadu k myšlence nebylo daleko. Začali jsme řešit, jak
tento nápad uskutečnit. Celou věc jsme začali řešit s městysem jako majitelem božích muk. Domluva byla bez problémů a
konečný návrh byl nechat vyrobit mříž a osadit boží muka obrazem nebo sochou sv. Huberta. Městys zajistil zhotovení mříže
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Bukovské setkání
se slavnostním aktem
V sobotu 4. září se uskutečnil již 18. ročník Bukovského setkání. Dopoledne se konal hasičský trojboj mladých hasičů, kterého se zúčastnilo mnoho mužstev mladších i starších žáků. Své síly závodníci měřili v uzlové
štafetě, štafetě 4x60 metrů a v požárním útoku. Odpoledne následovala
soutěž dospělých v kategorii PS8 a hlavně v PS12, která je zařazena do
Velké ceny okresu České Budějovice. Vzhledem k tomu, že v týdnu došlo k závadě na naší soutěžní mašině, museli jsme si ji vypůjčit od kluků
z Nedabyle. Už při jejím zahřívání bylo vidět, že je podstatně výkonnější
než ta naše, a to se nám stalo osudným. Poté co strojník vzal za plyn,
zůstalo první béčko neroztažené, a tím pádem jsme zaznamenali neplatný
pokus a skončili společně s Nedabylí na posledním 13. místě. Naše ženy
skončily třetí s časem 20,88 vteřiny. Na horním cvičném hřišti bylo setkání
zasloužilých hasičů, heligonkářů a seniorů z Dolního Bukovska a přilehlých
osad. Během této akce došlo k slavnostnímu předání titulu zasloužilého
hasiče našemu kamarádovi z Týna nad Vltavou panu Josefu Vlkojanovi.
Týden nato se u nás tradičně konala pouť. V pátek jsme se stavbou
stanů a postavením pivních setů podíleli na pouťové zábavě. V sobotu
jsme nejdříve udělali sezení pod podiem, kde se uskutečnilo divadlo pro
děti. Po skončení představení jsme veškeré své vybavení přestěhovali ke
kostelu a k úřadu městyse, kde jsme měli svůj stánek s občerstvením.
V neděli ráno jsme postavili zbylé stany a rozmístili pivní sety, aby si návštěvníci měli kam sednout. Když kapela B-quintett ukončila své vystoupení za kostelem, tak jsme vše sbalili a uklidili.
V sobotu 18. září se ve Vlastiboři konaly oslavy výročí sboru, kterého
se zúčastnila i naše delegace. V ten samý den se v Bechyni konalo setkání
zasloužilých hasičů z Jihočeského kraje i s našimi zástupci.
Za SDH Dolní Bukovsko velitel sboru Tomáš Pavlásek.
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Jednotka SDH D. Bukovsko
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v D. Bukovsku se od prvních srpnových letních dnů až k podzimnímu začátku října zaobírala opět širokou škálou zásahů různého typu pro občany městyse, ale i pro široké okolí. Letošní léto bylo ve znamení požárů
sklízecích mlátiček, kombajnů a přilehlých polí v okolí požáru. Jeden kombajn vzplanul u Borkovic a následně za tři týdny u Bošilce. Opět zase potrápil okolí velký vítr doprovázený deštěm, který
způsobil výjezd jednotky na popadané, nebo zlámané stromy
u Bzí. Velká vodní laguna se vytvořila na hlavním průtahu obcí
před základní školou, kde bylo potřeba pročistit zanesené kanály. V Sedlíkovicích se prováděla asanace vozovky od oleje,
který vytekl po technické závadě projíždějícímu traktoru s přívěsem. Po delší přestávce opět vedly přes katastr městyse
cyklistické závody „Okolo jižních Čech“, kde jsme zajišťovali
bezpečný průjezd Bukovskem. Jednotka byla vyslána operačním střediskem na nebezpečný hmyz do obcí Neplachov
a Sviny. To už se dlouho nestalo, aby jednotka vyjížděla pět následujících dnů po sobě.
Velitel jednotky Klika St. ml.

Traktorová sekačka
pro TJ Dolní Bukovsko
Městys Dolní Bukovsko pořídil novou traktorovou sekačku za
přispění finančních prostředků z dotačního programu Podpora sportu, opatření č. 2 Obnova vybavení a sportovišť a jejich
zázemí.
Traktorová sekačka bude výhradně používána pro údržbu
hrací plochy fotbalového hřiště a sportovního areálu.
TJ Dolní Bukovsko děkuje Jihočeskému kraji a Městysi
Dolní Bukovsko za poskytnutí finančních prostředků na pořízení traktorové sekačky.			
Petr Malecha

HETERO OPEN 2021
Dne 28. srpna 2021 se na tenisových kurtech uskutečnil jubilejní 15. ročník tenisového turnaje HETERO OPEN. Letošní
ročník provázela opět velká účast, sešlo se celkem 11 soutěžních párů. Pro zpestření jsme opět po několika letech přistoupili k losování deblových dvojic, los se povedl a soutěžními páry dokonale zamíchal. Páry se rozdělily do dvou skupin
a hra mohla začít. Výkony byly opět skvělé a až na krátké přerušení kvůli dešti probíhal turnaj ve svižném tempu do odpoledních hodin. To už se všichni těšili na také již tradičně výborné
občerstvení v hospodě Na hřišti, za které ještě jednou děkujeme. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jubilejní ročník, proběhlo vedle předání cen všem účastníkům i promítání fotografií
a krátkých videí z předešlých ročníků, u kterých jsme se pobavili
a příjemně zavzpomínali. Už se všichni těšíme na další ročníky.
				
Martina Matoušková a Milan Koutský

Poděkování
Za Tělovýchovnou jednotu Dolní Bukovsko bych moc ráda poděkovala Městysi Dolní Bukovsko za štědré finanční příspěvky
na zvelebení sportovního areálu – přispění na zakoupení nové
sekačky, nové vybavení žákovské šatny a výměnu oken a dveří.
Myslím si, že spolupráce, a to nejen našeho spolku, s městysem je na velmi kvalitní úrovni.
Milena Zahradníková, předsedkyně TJ D. Bukovsko
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Ze starých kronik
1941
Byla na Horním Bukovsku provedena revize výmlatu obilí.
Odpočítalo se 40 snopů každého obilí a kolik kilogramů se
vymlátilo, sloužilo jako základní dávka na povinný kontingent.
Ve zdejší obci byly dány do chodu 3 mlátičky. Vše se provádělo za přítomnosti pánů z okresního úřadu a některých orgánů
říšské branné moci.

dní 5,5°C. V době vánoční teploměr ukazoval ráno průměrně
2,3°C a odpoledne 7,17°C.
Dne 15. listopadu byla přestěhována knihovna z místnosti
na MNV do Domu kultury.
Dne 17. listopadu zahájila prodejna Pramen v nově vybudovaných prostorech v Bezké ulici prodej masa, uzenin, potravina průmyslového zboží.
Dne 23. listopadu byl v kulturním domě připraven JZD
Rozkvět „Večer dobré nálady“, v němž umělci a artisté z Prahy
připravili velmi pěkný estrádní pořad. Účast asi 400 osob.
Dne 21. prosince vyzval MNV, aby obyvatelstvo bezpodmínečně šetřilo vodou, aby nedošlo ke kalamitě. V případě
nadměrné spotřeby vody, budou vyvozeny nutné důsledky.

1961
V tomto roce nebylo ani mnoho bouřek, ale dosti prudké
a místy velké kroupy. První slabý mrazík přišel 11. října. Dne
5. listopadu klesla teplota na 0°C a celý den popadával sníh. Koncem listopadu padá teplota k -6°C a 25. prosince byl do rána
mráz -19°C. Vánoce slaveny na sněhu za mrazivého počasí.
V září při bouři s deštěm udeřil blesk do kolny a chlívku
v Popovicích. Kolna shořela, prase vyhnané z chlívka vběhlo
zpět a uhořelo.
Koncem října byl projednán případ zcizení zboží v hodnotě
5 Kčs v samoobsluze a provinivší se občance vyměřena peněžitá pokuta 50 Kčs. Občanu ze dvora Korákov uložen za zcizení předmětů trest 100 Kčs, jež odmítl platit, urážel členy komise
pustým láním, a proto bude jeho případ projednán okrskovým
zmocněncem.
Několika členům nenastoupivších žňových hlídek bylo domluveno.
Ošetřovatelky krav vyhnaly stádo krav na mladý jetel.
Asi 7 březích krav na otelení se nadmulo a muselo být zabito
a 15 krav propichovali trokary. V takové velké míře nadmutí
dobytka nikdo nepamatuje.
Koncem října několik pracovnic JZD sypalo otrávenou pšenici zn. Nera hrabošům do děr. Po letním suchu se hraboši
velice rozmnožili, ničili jetele a dali se i do ozimů.
Dne 27. října uvázlo v Dolním Bukovsku na náměstí za kostelem tankové dělo. Vojáci večer vypustili několik barevných raket a po opravě poruchy v půl desáté večer pokračovali k Týnu
nad Vltavou.
Lidová myslivecká společnost uspořádala hon na zajíce
a bažantí kohouty v lesíkách U Vokovanců, v Obecním lese, na
Starém Městě a na Padělkách. Střeleno 30 zajíců a 4 kohouti,
tedy na tu honěnou rozlohu výřad slabý. Při lesním honu ve
Smrčí bylo střeleno 30 zajíců, 6 bažantů a v pelejovickém lese
pak 19 zajíců, 6 bažantů a 1 kus černé. Hlavního honu 17. prosince se zúčastnilo 36 střelců a 15 honců. Byl to polní kruhový
hon asi s 10 léčemi. Po každé léči byla výlož střelené zvěře
a po skončení honu předepsaný výřad zvěře. Střelilo se 150
zajíců. Poslední léč střelců a honců byla v Jednotě – pohostinství v čp. 24.

1981
Brambory se začaly sklízet 22. září. Sklizeň však byla znesnadněna dlouhotrvajícími dešti, které způsobily i nižší výnos
– 10 q na hektar. Stejně tak dopadla kukuřice na siláž, část se
sklízela až počátkem února roku 1982.
Byla provedena demolice domku čp. 53 a hostince
Na růžku. Na místě uvedených objektů se začalo se stavbou
restauračního zařízení.
V neděli 11. října vypukl ve stodole poblíž školy požár.
Zavinili ho dva sedmiletí chlapci škrtáním zápalkami ve stodole, čímž se vzňala sláma a seno. Hrozilo nebezpečí rozšíření
požáru, neboť vál prudký vítr. Díky pohotovému zásahu našich
i týnských hasičů bylo nebezpečí zažehnáno. Vyhořela značná
část stodoly.
V knihovně bylo nově vybaveno dětské oddělení. Byla zakoupena nová podlahová krytina, místnost byla vymalována
a vybavena novými regály a výpůjčním pultem.
1991
Září a říjen nastoupily jako hezké podzimní měsíce – babí léto,
jasno, teplo až k 20°C, bez deště. Náhle nastal ostrý přechod:
22. října byl mráz -22°C a trval až do 28. října. Svatý Martin přijel na bílém koni s týdenním zpožděním. Sníh se však dlouho
neudržel. V prosinci se objevily mrazy až -17°C, napadl sníh,
pěkně držel i led na rybníku. Děti si mohly užívat zimy. Týden
před Vánocemi však přišel déšť se sněhem a blátivo bylo až
do konce roku.
Prostory naší školy už nestačí přibývajícímu počtu dětí
i nárokům při modernizaci vyučování. Proto se začalo v říjnu
1989 s přístavbou nového pavilonu, který byl slavnostně otevřen 2. září 1991. Škola tak získala prostor pro šatny, kabinety
a sbírky, samostatné místnosti pro školní družinu, učebnu pro
dělení při výuce cizím jazykům, učebnu pro budoucí devátou
třídu a pro pracovní vyučování dívek. Do konce roku byla také
dokončena rekonstrukce školní stravovny, která byla původně
upravena v šedesátých letech z ředitelského bytu.
Začalo se s opravou hřbitovní zdi, což všichni občané velmi
uvítali. Vstup do obce ze strany hřbitova získává nový vzhled.

1971
Na začátku listopadu se sice trochu oteplilo na 14°C, ale již
18. listopadu klesla teplota pod bod mrazu a 19. a 20. listopadu napadly asi 4 cm sněhu. Nezvykle teplé počasí bylo
v prosinci, kdy průměrná teplota ráno dosáhla 0,3°C a odpole17

Z MATRIKY

Svatba – manželé Irmišovi.

Pan Jiří Fix z D. Bukovska oslavil v říjnu 80.
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Jana Chynová, D. Bukovsko
Štefan Juhanyak, D. Bukovsko
Věra Blažková, Bzí
František Řehoř, D. Bukovsko
Jiří Cheníček, Sedlíkovice
Hana Pourová, D. Bukovsko
Stanislav Bartizal, D. Bukovsko
Eva Kotrbová, D. Bukovsko

Marie Marešová, D. Bukovsko
Miroslav Míka, D. Bukovsko
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Anna Esserová, Radonice
František Štrba, D. Bukovsko
Marie Hamrová, Sedlíkovice

Úmrtí: Blažena Malechová, Pelejovice – 89 let
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Marie Váňová, Sedlíkovice
Anna Ziglerová, D. Bukovsko
Jiřina Řezníčková, D. Bukovsko
Božena Mazancová, D. Bukovsko
Antonín Toula, H. Bukovsko

85

Marie Šubrtová, H. Bukovsko

ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

Odstartovala nová etapa
dotačního programu Nová zelená úsporám pro obytné domy
Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem,
kterým se snaží být zase o něco zajímavějším, přehlednějším
a přístupnějším většímu okruhu žadatelů.
Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro
celý bytový segment, nejen pro rodinné domy, ale nově též pro
bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, které jsou
využívány k trvalému bydlení.
Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně široká nabídka dotací. Vedle hlavní
nabídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících objektech,
výstavby nových domů s velmi nízkou energetickou náročností,
výměnu zdrojů tepla, řízeného větrání a instalaci solárních systémů, lze z programu NZU žádat i na instalaci venkovní stínící
techniky, výstavbu zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou a nově také na zřízení dobíjecích stanic pro elektromobil
nebo výsadbu stromů v okolí bytových domů.
Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možné žádat o dotaci na výměnu
zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje
jako hlavní zdroj vytápění kotel 1. či 2. emisní třídy na pevná

paliva či lokální topidla na pevná paliva (uhlí, dřevo), má nyní
poslední příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější
zdroj. Od září 2022 bude totiž provoz těchto původních zdrojů
zakázán pod pokutou až 50 tis. Kč.
U některých opatření došlo k navýšení dotačních částek
a byly zavedeny tzv. bonusy, které mají motivovat žadatele ke
kombinaci více opatření. Např. za každé další opatření lze získat bonus v řádech desítek tisíc u rodinných domů.
Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat
minimálně do poloviny roku 2025. Jednou z dalších novinek
je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela online a to
jednoduchým nahráním dokumentů přes informační systém.
V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek
Energy Centre České Budějovice (www.eccb.cz), který nabízí
jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby energetických specialistů. Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, email:
eccb@eccb.cz.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Komunitní centrum Vltavotýnska

Hospicová péče
sv. Kleofáše je tu pro vás

Je místem setkávání, sdílení vzájemné pomoci a společných
dobrovolných aktivit všech obyvatel Vltavotýnska. V Komunitním centru se můžete zapojit do různých aktivit: besed, přednášek, vzdělávání a workshopů. Je prostorem pro aktivní lidi,
kteří chtějí prostřednictvím společných činností sdílet své dovednosti a zkušenosti. Je také místem pro poradenství v náročných životních situacích.
Poradenství v Komunitním centru
Poradna zajišťuje pomoc a podporu všem, kdo se ocitnou
v tísnivé životní situaci například z důvodu ztráty zaměstnání,
bydlení, zdravotních omezení či jiných závažných problémů.
Cílem poradenství je podporovat, motivovat a nacházet řešení.
Zajišťovat pomoc klientům tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby a znali dostupné služby užitečné k řešení jejich nepříznivé
sociální situace. Prostřednictvím informací a další aktivní pomoci poradna přispívá ke zvýšení kompetencí svých klientů,
aby využili vlastních dovedností, znalostí, schopností a jejích
potenciálu k řešení své životní situace.
Komunitní centrum Vltavotýnska:
otevírací doba: pondělí, středa: 13:00 – 18:00,
úterý, čtvrtek, pátek: 9:00 – 12:00
Kde nás najdete: Jiráskova 39, 375 01 Týn nad Vltavou
e-mail: kucerova@vltavotynsko.cz, kc@vltavotynsko.cz
tel. 774 709 122, 722 924 263. www.kc.vltavotynsko.cz
fb stránky: Komunitní centrum Vltavotýnska
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014258
Název projektu: Komunitní práce v Komunitním centru sounáležitosti

Máte ve své rodině nemocného člena? Potřebujete pomoci
s péčí? Sv. Kleofáš je tu právě pro vás! Kromě domácí hospicové péče nabízíme také služby pečovatelek, které pomohou
s běžnou péčí o klienta v domácím prostředí a pečujícím nabídnou možnost odpočinku. Hospicová péče sv. Kleofáše má od
roku 2019 svoji pobočku také v Jindřichově Hradci.
Na Třeboňsku funguje již od konce roku 2013 a za dobu
svého působení poskytla péči již více než dvěma stům rodinám
terminálně nemocných pacientů. „Hospicová péče sv. Kleofáše se stará nejen o samotné pacienty, ale o celé jejich rodiny,“
vysvětluje ředitelka hospice Irena Kalná. V areálu polikliniky vedle Lékárny Dr. Max v Jindřichově Hradci jsme otevřeli půjčovnu kompenzačních pomůcek, kde nás v případě zájmu můžete
kontaktovat na tel: 739 341 026.
Pro všechny zájemce o informace, radu či pomoc jsou pracovnice hospice k dispozici v kontaktním místě v ulici Svatopluka Čecha 20 v Třeboni, nebo na adrese Husova 156, Jindřichův
Hradec (za hlavní poštou, vchod vlevo od hlavního vchodu do
Obchodní akademie). Případně zavolejte na tel: 732 420 471,
739 341 087.
Děkujeme za důvěru našich klientů a je nám ctí, že nám
v prostředí Vašich domovů umožňujete pečovat spolu s Vámi
o Vaše nejbližší.
Více na www.kleofas.cz
Petra Pfeiferová, Hospicová péče sv. Kleofáše
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KD HORNÍ BUKOVSKO

Městys Dolní Bukovsko a TJ Dolní Bukovsko z.s.

zvou vás a vaše dítka na

plný čertů, andělů a nebude chybět ani Mikuláš s bohatou nadílkou pro všechny děti

Doprovodný program a občerstvení zajištěno.

