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Z ÚŘADU MĚSTYSE

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
držíte v rukou poslední letošní číslo zpravodaje. Pojďme se
ohlédnout za uplynulým rokem 2021 a zbilancovat, co nám
přinesl.
V letošním roce se nám podařilo několik investičních akcí,
konkrétně se jedná o:
nástavbu budovy ZŠ v Dolním Bukovsku
opravu božích muk v Sedlíkovicích
opravu božích muk u Nového Dvora a zasv. sv. Hubertovi
chodník k Agrodružstvu
chodník v Týnské ulici u vodárny
cestu ze Sedlíkovic směrem na Bošilec
vodovod v Popovicích
fasádu na KD v Sedlíkovicích
zatrubnění kanalizace na Horním Bukovsku
úpravu plochy kolem hasičárny v Dolním Bukovsku
výměnu oken na kabinách ve sportovním areálu v DB.
Také se nám podařilo osadit autobusovou zastávku Na
Padělkách čekárnou.
Rozestavěný máme Lékařský dům, budeme stavět ČOV
na Horním, komplexně rekonstruovat ulici J. Koláře, což s sebou ponese četná omezení nejen pro obyvatele této ulice. Věřím, že v příštím roce se nám podaří zrekonstruovat Kulturní
dům v Dolním Bukovsku a ideálně najít i provozovatele obecní
hospody.
I přes pomalý start letošního roku jsme se nakonec dobře
rozjeli a podařilo se nám uspořádat dva trhy na náměstíčku
u Bukovaru. První za přispění Skupiny ČEZ a zářijový s přispěním Sdružení měst a obcí Bukovská voda. SMO Bukovská
voda je pro nás rovněž strategickým partnerem při konání kulturních akcí.
Na tomto místě bych ráda zmínila stále ještě diskutovaný
formát A4 našeho zpravodaje. Mnozí byli zvyklí na menší formát. Největší výhodou tohoto formátu je, že můžeme tisknout
barevné fotografie zřetelnější, v lepším rozlišení, takže na fotkách jsou poznat i konkrétní osoby, což v malém formátu vždy
nebylo možné. Navíc velikost písma může být přizpůsobena
starším čtenářům.
Letos se nám podařilo ve spolupráci se Skupinou ČEZ
uskutečnit již více než rok plánovanou akci „Sázení stromů“,
která spočívala v tom, že zaměstnanci elektrárny Temelín věnovali jeden svůj pracovní den sázení stromů. Přišlo 25 lidí
s chutí zapojit se do práce a vysázeli nám dubovou oplocenku
v Malsínech, což i pro nás bylo velmi užitečné. Celý den se
nesl ve znamení dobré nálady a všichni jsme se nasmáli.
Po roční přestávce se uskuteční v termínu od 1. do 16.
ledna Tříkrálová sbírka, dobrovolníci, kteří by chtěli pomáhat
se sbírkou jako tři králové, kontaktujte mě, prosím.
V prosinci krom tradičního Stonožkového trhu jsme vybírali
i na naši zmrzlinářku Marušku, abychom ji pomohli v nelehké
životní situaci. Maruška moc děkuje a je upřímně dojata dobrotou a účastí místních lidí, velmi si toho váží. Já s potěšením
konstatuji, že nejsme lhostejní k cizímu neštěstí a umíme bližnímu pomoci. Děkuji!

Zaměstnanci JeTe sázeli duby v Malsínech
Milí občané, těším se, až se v příštím roce opět setkáme
ať pracovně nebo na společenské, kulturní či sportovní akci.
Všem Vám přeji jen to dobré a samou radost kolem sebe.
Krásné Vánoce a v novém roce jen to nejlepší vám přeje
vaše starostka.
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Z ÚŘADU MĚSTYSE

58. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 2. 11.
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 31. 10. 2021 je
19 300 660 Kč.
Otevírání obálek s nabídkami na
koupi pozemku parc. č. 258/15 v kú
Popovice u Dolního Bukovska. Na úřad
městyse byly doručeny 3 obálky. Ty byly
otevřeny, obsahovaly cenové nabídky
1 100 Kč/m2, 1 111 Kč/m2 a 1 222 Kč/
m2. Nejvyšší nabídku se zájemcem starostka telefonicky ověřila. Prodej bude
projednán na jednání zastupitelstva
městyse, RM souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2646/35 v kú Popovice
tomuto zájemci.
Stodola u Lékařského domu. RM
diskutovala o prodeji stodoly v objektu
Lékařského domu. Starostka obdržela 2 nabídky, z nichž 1 zněla na částku
261 000 Kč za pozemek parc. č. 38/1
v kú DB, a 100 000 Kč za stodolu a druhou nabídku na 300 tisíc Kč za pozemek
parc. č. 38/1 a za 112 000 stodolu. Věc
bude k dořešení opět postoupena zastupitelstvu.
RM diskutuje opět o žádosti společnosti HORA s.r.o. Na jednu stranu
je pravda, že TDS upozorňoval již od
dubna, že nastává prodlení. Ještě na
kontrolním dni 7. 9. 2021 stavbyvedoucí společnosti i jednatel společnosti nás
ujišťovali, že k žádnému zdržení nedojde. Přístup zhotovitele je žalostný, ale
objektivně vzato, situace se v roce 2021
značně zhoršila, přičemž se čekalo na
statika, řešily se výztuhy, změny, vyplavení objektu atd. RM se kloní k tomu,
o měsíc prodloužit, ale s tím, že pokud nebude plněno ani do 30. 11. 2021
bude penále vyčísleno zpětně. Starostka
namítá, že takový postup pravděpodobně nepůjde. Z. Tůma reaguje, že každý,
kdo v této době cokoli stavěl, ví, že objektivně vzato se situace dost zhoršila,
a to jak s dodávkami tak s cenami, souhlasí s prodloužením o měsíc, stejně tak
jako T. Pavlásek, J. Klika navrhuje snížit
penále, ale neprodlužovat termín.

P. Malecha seznámil radní s výsledkem územní studie, kterou bude potřeba
schválit na ZM, v lokalitě Z.DB.12. Jedná se o zákres budoucích možných objektů ve smyslu podmínek vyjádřených
v územním plánu.
Diskuse na téma rekonstrukce KD.
T. Pavlásek a P. Malecha vyjádřili znepokojení nad stavem projektové dokumentace k rekonstrukci KD. Občané vyčítají
místostarostům, že nemáme hospodu
v KD. V nejlepší víře jsme nechali před
rokem vybourat hospodu, abychom měli
se stavebními pracemi náskok. Zahájení rekonstrukce brání vydání stavebního
povolení a stavebnímu povolení brání vyjádření hasičů. Starostka vyjádřila naději
na zahájení prací na jaře 2022.
Z. Tůma se dotazuje, kolik přišlo faktur na doplacení autobusu s pásy ze ZŠ.
Starostka uvedla, že žádná. Uvedl, že je
mu známo, že ZŠ nevyužívá i přes apel
rodičů autobus s pásy.
SDH Dolní Bukovsko žádá o zápůjčku sálu v Sedlíkovicích. RM schvaluje
zápůjčku sálu v Sedlíkovicích za účelem
výroční členské schůze dne 4. 12. 2021
SDH Dolní Bukovsko. Hlasování: 5/0/0.
Starostka informovala radní, že dnes
ve 14 hod v lokalitě Na Padělkách praskla voda, došlo k velké havárii přivaděče.
Starostka navrhuje domluvit se s SMO
Bukovská voda na rozsáhlejší rekonstrukci, když už se stejně musí kopat.
Starostka informovala o závěrech
osadní schůze v Radonicích. Občané
požadují vydláždit zámkovou dlažbou
v okolí hospody, kolem výklenku u zadních dveří, dále pak rozebrat váhu na
návsi a udělat z ní okrasnou lokalitu, dále
pak starostka přislíbila občanům rekonstrukci místní komunikace kolem rybníka
na návsi, dále pak ve směru od hasičské
zbrojnice nahoru a v zástavbě od Bártů
ke Šťastným.
RM projednala rozpočtová opatření
č. 13, 14 a 15 –
č. 24 – Oprava RO č. 23 – nesprávné
užití § rozpočtové skladby pro výdaje na
volby do PS Parlamentu ČR.
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č. 25 – Navýšení nedaňových příjmů:
§ 1031 – Pěstební činnost-les
o 250 tis. Kč
§ 3639 – Komunální služby-dílna, SD
o 71 tis. Kč
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů o 5 tis. Kč
§ 6171 – Činnost místní správy
o 15 tis. Kč
č. 26 – Navýšení nedaňových příjmů –
Příspěvek ke zmírnění dopadů zákona
o kompenzačním bonusu pro rok 2021
– 17 259,03 Kč.
č. 27 – Navýšení daňových příjmů:
– Daň z příjmu FO o 60 tis. Kč
– Daň z příjmu FO vybíraná sážkou
o 50 tis. Kč
– Daň z příjmu práv. osob
o 1 500 tis. Kč
– Poplatek za odpad o 15 tis. Kč
– Daň z hazardních her o 50 tis. Kč
Celkem 1 675 tis. Kč – užití ke krytí nepředpokládaných výdajů
– Pěstební činnost – les – nákup
ostatních služeb o 300 tis. Kč
– Záležitosti pozemních komunikací –
autobus. čekárna v ul. U cihelny
o 350 tis. Kč
– Školní stravování – odstupné
kuchařky o 61 tis. Kč
– Pořízení a zachování památek
o 92 tis. Kč
– Rozhlas – dokončení o 40 tis. Kč
– SPOZ – balíčky k životním výročím
o 10 tis. Kč
– Zájmová činnost – dětská činnost,
dětský tábor o 11 tis. Kč
– Bytové hospodářství – energie
o 40 tis. Kč
– Komunální služby – dílna, SD – energie, služby, materiál o 127 tis. Kč
– Péče o vzhled obcí a veř. zeleň –
mat., služby, PHM, opravy, vybavení lesoparku o 268 tis. Kč
– Činnost místní správy – OOV, PHM,
energie, služby, opravy, školení o 364 tis.
Kč.
RM schvaluje rozpočtová opatření
č. 24, 25, 26 a 27. Hlasování: 5/0/0.

Z ÚŘADU MĚSTYSE

59. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 22. 11.
Přítomni: I. Makovičková, T. Pavlásek, J. Klika, P. Malecha, Z. Tůma

Žadatelů o byt bylo v poslední době

dil, účastníky neobeslal, pouze zveřejnil

RM provedla kontrolu došlých faktur

více. Jejich žádosti nebyly schváleny

termín vyhláškou a je zřejmé, že občané

a platby provedené přes pokladnu. Stav

z mnoha důvodů. Žadatelé, kteří nejsou

nečtou úřední desku tak často, aby jed-

finančních prostředků k 22. 11. 2021 je

místní, podpořeni nebyli. Jeden z ža-

nání zaznamenali. Tedy obyvatele ulice

18 652 117 Kč.

datelů nedoložil požadovaný minimální

J. Koláře Úřad městyse Dolní Bukovsko

RM projednala žádost o podporova-

příjem. Další žadatel, přestože je místní,

obešle. Starostka nepředpokládá velké

ný byt žadatelkou, která větší část svého

sice příjem doložil, ale z dokladu vyplý-

námitky, maximálně připomínky týkající

života strávila v Dolním Bukovsku a má

valo, že pracuje za poslední dobu pouze

se např. vjezdů či věcné připomínky míst-

zde rodinné vazby, pracuje zde a nemá,

3 měsíce.

ních občanů, které vycházejí z jejich dobré

Projednáno:

kde jinde žít. Nyní máme dva volné byty.

RM jmenovala komisi na otevírání

znalosti okolí místa bydliště a tedy stavby.

Žadatelka doložila veškeré požadované

obálek na stavební akci ČOV Horní Bu-

T. Pavlásek informoval o jednání

doklady a splňuje veškeré podmínky.

kovsko. Již máme stavební povolení,

z KPÚ Pelejovice s tím, že v Pelejovicích

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy

proto můžeme vyhlásit výběrové řízení.

nemá městys dostatek pozemků, ze kte-

na podporovaný byt č. 8 v domě čp 454.

Předpokládaná hodnota zakázky je cca

rých by se poté udělaly komunikace. Sta-

Hlasování: 5/0/0.

5,8 milionu Kč bez DPH a otevírání obá-

rostka má za to, že ne vždy musí tyto úče-

občana

lek je 6. 12. v 9 hodin. Proto je nutné

lové komunikace jít k tíži městyse

o podporovaný byt. Občan doložil po-

stanovit komisi pro otevírání obálek, je-

a navrhuje o tom jednat s Pozemkovým

žadovaný

smlouvu.

jíž členem bude Petr Malecha, Tomáš

úřadem.

J. Klika navrhuje nabídnout mu alternativní

Pavlásek, Jaromír Klika, jako náhradníci

Starostka navrhla věnovat příspě-

ubytování v Domově sv. Anežky s tím, že

Ivana Makovičková, Jiří Brčák, Zdeněk

vek občance v nouzi částku 20 000 Kč.

ubytování tam je pro něho vhodné. Starost-

Tůma. RM schvaluje členy komise pro

Občance zemřel náhle druh, se kterým

ka tedy možnost žadateli navrhla, ten rea-

otevírání obálek na akci „ČOV Horní Bu-

vychovávala dceru. Nikdo z její rodiny

goval tak, že tam již žil a že to nebylo prak-

kovsko“ ve složení, Petr Malecha, Tomáš

(sourozenci, rodiče) již nežije. Je tedy

tické kvůli dojíždění do zaměstnání, které

Pavlásek, Jaromír Klika. jako náhradníci

sama na dvě děti a má dům zatížený

má v Bukovsku s tím, že neřídí a nejezdí ani

Ivana Makovičková, Jiří Brčák, Zdeněk

hypotékou, přičemž sama v posledních

autobusy tak, aby to bylo navazující do prá-

Tůma. Hlasování: 5/0/0.

letech každoročně nezištně věnovala

RM

projednala
příjem,

žádost
pracovní

ce. Po dlouhé diskusi se RM dohodla, že

RM schvaluje uzavření smlouvy

zmrzlinu školkovým i školním dětem i při

žadateli vyhoví. Smlouvu dostane pouze na

o smlouvě budoucí o zřízení věcné-

konání dětských akcí. Nabídka pomoci

6 měsíců a bude poučen o tom, že v bytě

ho břemene – spočívající ve zřízení sítě

ji potěšila, pomoc vděčně přijímá. Dále

může setrvávat pouze sám. Co se týká

technického vybavení na pozemku parc.

se RM kloní k tomu, věnovat část výtěž-

pochybností o úhradě nájmu, zaručil se

č. 141/1 v kú. Dolní Bukovsko se spo-

ku ze Stonožkového trhu také na tyto

za něho zaměstnavatel. Žadatel nemá

lečností EG.D, a.s. za úplatu 3 800 Kč

účely, pořadatel trhu je ZŠ, tedy o tom

kde žít, nemá zde rodinu a nyní žije na

bez DPH. Schvaluje se za účelem rekon-

bude starostka s paní ředitelkou jednat.

zámku ve Bzí v nevyhovujících podmín-

strukce KD Dolní Bukovsko. Hlasování:

RM schvaluje příspěvek občance ve výši

kách a navíc nemovitost byla prodána

5/0/0.

20 000 Kč za účelem řešení její těžké životní situace. Hlasování: 5/0/0.

a žadatel se má v řádu dní vystěhovat. RM

Starostka informovala radní, že ve

má za to, že je tato situace nouzová a byt

středu 24. 11. se koná místní šetření pro

J. Klika opětovně žádá o komplexní

tedy obsadíme. RM schvaluje uzavření ná-

rekonstrukci ulice J. Koláře. Jednání je

vyřešení křižovatky u Božků a u Šouka-

jemní smlouvy na podporovaný byt č. 5

svoláno na 15. hodinu, což dle názoru

lů s tím, že požaduje zrcadla. Starostka

v budově čp 453. Smlouva bude uzavřena

starostky není vhodné, neboť v tu dobu

pověřila P. Malechu k vyřízení požadav-

na 6 měsíců s možností dalšího prodlouže-

je spousta lidí v práci a navíc Městský

ku na osazení zrcadel v uvedené lokalitě

ní. Hlasování: 5/0/0.

úřad v Týně nad Vlt., který jednání naří-

anebo aspoň zajistit snížení rychlosti.
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Z ÚŘADU MĚSTYSE
RM diskutovala o konceptu kulturně-společenských akcí v osadách.
Z Horního přišla žádost na 107 000 Kč
na akce na HB a SDH Sedlíkovice žádalo o 13 000 na posvícenskou zábavu. Akce, které se konají a vybírá se na
nich vstupné, by měly být podpořeny
z obecního rozpočtu minimálně. RM
doporučuje podpořit poutě a výjimečné
akce jako např. Hubertova jízda, Moped
Cup, Střelby ve Bzí, rodáky, výročí… Ale
plesy a zábavy se podporovat nebudou,
osady mohou čerpat peníze, které jsou
určeny pro využití osad nebo žádat do
Oranžového roku.
Od ledna 2019 MAS Vltava realizuje
nový projekt na plánování rozvoje vzdělávání v mateřských a základních školách s názvem „MAP II v ORP Týn nad
Vltavou“. Navazuje tak na minulý projekt
„MAP+ v ORP Týn nad Vltavou“. Do projektu jsou prostřednictvím řídícího výboru a pracovních skupin zapojeni ředitelé
všech škol v území ORP. V rámci minulého projektu byl v pracovních skupinách
zpracován Místní akční plán vzdělávání

ORP Týn nad Vltavou (viz. webové strán-

vané školy do Strategického rámce MAP

ky MAS Vltava, jehož součástí je i příloha

jako přílohy dokumentu Místního akční-

s názvem Strategický rámec MAP (ob-

ho plánu vzdělávání ORP Týn nad Vlta-

sahuje soubor záměrů škol). Plán, který

vou. Tento dokument včetně investičních

obsahuje seznam možných investičních

záměrů je schvalován dle § 84 odst. 2

i neinvestičních projektů škol, je pod-

zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění

mínkou pro získání dotačních prostřed-

pozdějších předpisů, z pozice zřizovate-

ků z evropských zdrojů (IROP, OP VVV).

le školy v obci. Hlasování: 5/0/0.

Strategický rámec MAP je pravidelně 1x

Paní Olga Machová, matrikářka,

za půl roku aktualizován (nyní nejpozději

předložila RM ke schválení sazebník

do konce prosince 2021). Podle pod-

úhrad za poskytování informací pro rok

mínek MŠMT je nezbytné, aby každou

2022. Sazba za jednu hodinu práce strá-

aktualizaci Strategického rámce MAP

vené nad odpovědí na žádost o poskyt-

schválili také zřizovatelé jednotlivých

nutí informací je 195 Kč. RM schvaluje

škol. Místní akční plán (dále jen MAP)

sazebník úhrad za poskytování informací

je dokument, jehož cílem je nejenom

účinný od 1. 1. 2022. Hlasování: 5/0/0.

zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských

Ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko

a základních školách tím, že bude pod-

požádala RM o schválení střednědobého

pořena spolupráce zřizovatelů, škol a

výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Bukov-

ostatních aktérů ve vzdělávání, ale ten-

sko na roky 2023–2024. RM schvaluje

to materiál bude sloužit i jako podklad

střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ

pro návazné individuální projekty škol či

Dolní Bukovsko na roky 2023–2024 pro

obcí, které budou realizovány z různých

rok 2023 ve výši 31 500 tis. Kč v části

zdrojů (místních, krajských, státních, ev-

náklady i v části výnosy a dále pak pro

ropských). RM souhlasí se zařazením in-

rok 2024 v části výnosy i náklady v část-

vestičních i neinvestičních záměrů zřizo-

ce 32 300 tis. Kč. Hlasování: 5/0/0.

60. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 13. 12.
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 13. 12. 2021 je
20 008 701 Kč. Starostka informovala,
že do konce roku se budou hradit faktury aspoň za 5 milionů Kč (veřejné osvětlení, chodník, Lékařský dům).
Starostka vyjádřila lítost nad úmrtím
Ing. Sedláka a rovněž konstatovala, že
chybí 1 člen Finančního výboru. Navrhla
zastupitelstvu navrhnout ke jmenování Jiřího Matouška ml., ten s nominací
souhlasí.

Občan z Horního Bukovska, požádal o možnost odběru proudu z obecního objektu Horní Bukovsko, za účelem
zajištění chodu ohradníku. RM souhlasí
se zřízením odběrného místa ze sálu na
H. Bukovsku, na které bude napojen žadatel. Osazení elektroměrem bude vykonáno na náklady žadatele. Hlasování: 4/0/0.
RM se na základě žádosti rozhodla
žadateli poskytnout dotaci: Hospici sv.
Jana N. Neumanna o.p.s., Prachatice,
IČ 70853517 bude poskytnuta dotace
ve výši 15 000 Kč na rok 2022. Hlasování: 4/0/0.
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RM se na základě žádosti rozhodla žadateli poskytnout dotaci: Diakonii
Rolnička, Soběslav, IČ 47268701 bude
poskytnuta dotace ve výši 5 000 Kč na
rok 2022. Hlasování: 4/0/0.
J. Klika navrhuje ze stodoly u Lékařského domu udělat klidovou zónu, zbořit
ji, ale nechat obvodové zdi a udělat z toho
příjemné prostředí pro využití veřejnosti.
Do vzniklé prostory může být zasazena kavárnička nebo např. květinářství.
Starostka informovala, že tento týden bude předán chodník v Týnské ulici
u vodárny.

Z ÚŘADU MĚSTYSE

24. zasedání Zastupitelstva městyse D. Bukovsko konané dne 4. 11.
Omluven: Zdeněk Tůma, Ing. Jan Zasadil, František Mazanec
Zpráva OLH k činnosti
v obecních lesích
Na jednání ZM vystoupil OLH městyse
pan Jedlička a přednesl zprávu o činnosti v obecních lesích a záměry hospodaření do budoucna. Hovořil o tom, že
bude káceno v lese z Dolního na Horní Bukovsko, a to ve dvou etapách, že
bude zalesňováno v Malsínech, u drůbežárny v Popovicích a v Neplachovském lese.
Dotazy k činnosti RM
Zastupitelé byli seznámeni se zápisy
z jednání RM č. 57 a 58. Starostka vyzvala zastupitele k dotazům k činnosti
RM.
a) Ing. Němec má dotaz k diskusi k rekonstrukci KD – prodleva je způsobena
požadavky hasičů k vydání souhlasného
stanoviska s rekonstrukcí. Dle požadavků se dopracovává projekt, rozpočet
zatím není zpracován, ale bude se pohybovat kolem 10 milionů Kč.
b) Ing. Němec požaduje vysvětlení navýšení rozpočtu na autobusovou zastávku v ulici U Cihelny a záměr zhotovení
parkovacích stání u bytových domů v ul.
U Cihelny – dohotovuje se krytá autobusová čekárna. V RM byla vedena diskuse ohledně záměru zhotovení
parkovacích stání u bytových domů,
kde parkoviště nejsou a nájemníci tam
parkují na veřejné zeleni, stejně tak jako
obyvatelé domů v ulici U Cihelny. Starostka má za to, že by se výraznou měrou měl podílet vlastník bytů. Ten však
své nájemníky nespravedlivě odkazuje
na úřad městyse. Dle starostky není
vhodné, aby vlastník pouze inkasovat
nájem za desítky bytů a neřešil nevyhovující stav související s nedostatkem
parkovacích ploch. To přece z logiky
věci nemůže hradit pouze městys. Jak
by k tomu přišli ostatní občané městyse,
kteří nemají parkovací místo.
OZV Požární řád
Zastupitelům byl předložen ke schválení

materiál Požárního řádu. Zastupitelstvo
městyse Dolní Bukovsko schvaluje OZV
č. 2/2021 Požární řád s účinností od
1. 12. 2021. Hlasování: 12/0/0.
OZV o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
Zastupitelé projednali návrh OZV
o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.Nejpodstatnější změnou v OZV je navýšení ročního
poplatku za svoz odpadu na 600 Kč.
Důvodem navýšení jsou rostoucí náklady na svoz a skládkování odpadu a i to,
že za poslední 4 roky se poplatek nenavyšoval, přičemž produkce odpadů
domácností stoupá.
P. Janečková má dotaz na výši ročních nákladů na svoz odpadu – obec
svoz odpadu dotuje. P. účetní vyčíslí
celkové náklady a výnosy po skončení
roku. Ing. Němec má obavy, že zvýšení
poplatku za svoz odpadu nebude motivační pro třídění odpadu, na to starostka reagovala, že částka je jak na vývoz
směsných, tak tříděných odpadů s tím,
že nevěří, že právě toto by mohlo demotivačně působit v rámci třídění odpadů.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.
Hlasování: 11/0/1 (Ing. Jan Němec).
Na jednání se dostavil ing. Jan
Hora, zástupce firmy, která je zhotovitelem akce „Nástavba ZŠ Dolní Bukovsko“. Zastupitelům vysvětlil situaci
vzniklou na stavbě s tím, že zdržení
stavby bylo způsobeno objektivními
příčinami, kterými byla nemocnost
pracovníků, nesrovnalosti v projektové
dokumentaci, nepříznivé povětrnostní
podmínky, nedostatek a zdražení materiálu. Ing. Hora požádal o schválení
uzavření dodatků k SOD, které by řešily
prodloužení termínu dokončení stavby,
bez uplatnění penále, a schválení víceprací dle předložených změnových
listů. Jako nejzazší termín dokončení
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díla stanovil 30. listopad. Pokud nebude
k tomuto datu předána stavba bez vad
a nedodělků, bude uplatňováno penále dle původního ustanovení SOD. Zastupitelé prodiskutovali návrh ing. Hory
a částečně uznali důvody zdržení stavby. Poté dala paní starostka hlasovat
o schválení navržených dodatků k SOD.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. 31/2020 ze dne 30. 12. 2020
uzavřené s firmou HORA s.r.o., IČO
26015889, kterým se mění termín předání díla na 30. 11. 2021. Hlasování: 8/2
(Jaromír Klika, Ing. Jan Němec)/ 2 (Božena Janečková, Mgr. Anna Šubrtová).
Starostka seznámila zastupitele
s návrhem víceprací akce dle předložených změnových listů. Zastupitelstvo
městyse Dolní Bukovsko schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 31/2020
ze dne 30. 12. 2020 uzavřené s firmou
HORA s.r.o., IČO 26015889, jehož
předmětem jsou vícepráce dle změnových listů č. 3 až 10 v hodnotě cca 521
tis. Kč bez DPH. Hlasování: 12/0/0.
Diskuse o rozpočtu na rok 2022
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem
rozpočtu na rok 2022. Příjmová část
rozpočtu sestavená z daňových a vlastních příjmů městyse činí 42 483 tis. Kč.
Výdajová část je tvořena mandatorními
výdaji a krytím výdajů na plánované investiční akce roku 2022, celkem ve výši
48 544 tis. Kč. Po projednání finančním
výborem bude návrh rozpočtu zveřejněn
před jeho schválením zastupitelstvem
městyse.
Majetkové záležitosti
– prodej, směna obecního majetku
a) Pasport místních komunikací. Starostka navrhla aktualizovat pasport (seznam) místních komunikací, aby byly
některé zařazeny jako místní a mohly se
opravit s přispěním dotací. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje
změny v úsecích místních komunikací,

Z ÚŘADU MĚSTYSE
které budou předány na úřad městyse.
Zastupitelstvo pověřuje starostku zpracováním žádosti. Hlasování: 12/0/0.
b) Dále paní starostka informovala
o záměru městyse řešit financování investice do rekonstrukce ulice J. Koláře
půjčkou od SMO Bukovská voda. Půjčka
byla městysi přislíbena bezúročná, ve výši
10 mil. Kč. Ing. Němec požaduje upřesnit podmínky, neboť se domnívá, že se
bude muset jako jistota zastavit majetek
městyse. Starostka uvedla, že určitě ne,
že ve Smlouvě o půjčce nic takového
není, nicméně, že projedná s panem
ředitelem SMO BV. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko pověřuje starostku
k jednání o podmínkách půjčky ve výši
10 mio na financování akce „Rekonstrukce ul. J. Koláře“ se SMO Bukovská voda.
Hlasování: 11/0/1 (Ing. Jan Němec).
c) Na základě zveřejněného záměru
prodeje stodoly u čp. 72 a pozemku pč.
38/1v kú Dolní Bukovsko byly předloženy dvě nabídky koupě. Zastupitelé nabídky probrali, opětovně posoudili situaci a rozhodli se prodej výše uvedených
nemovitostí odložit.
d) na základě zveřejněného záměru
prodeje poz. pč. 258/15 v kú Popovice
u Dolního Bukovska byly posuzovány
tři doručené nabídky. Dva zájemci se
vyjádřily, že od koupě odstupují. Třetí
zájemce, který nabídl kupní cenu 1 222
Kč/m2 prozatím nesplňuje podmínky

prodeje (vlastní ve vypořádávaném SJM
nemovitost). Zastupitelstvo městyse
schvaluje prodej poz. čp. 258/15 v kú
Popovice u Dolního Bukovska o výměře
1249 m2 za cenu 1 222 Kč s podmínkou, že při podpisu kupní smlouvy doloží, že splňuje všechny podmínky koupě,
které byly uvedeny v záměru prodeje.
Hlasování: 11/0/1 (Ing. Jan Němec).
e) Žádosti o dotace – starostka informovala zastupitele o záměru požádat
o dotace na některé investiční akce pro
příští rok – „Rekonstrukce kanalizace
v ul. J. Koláře“ do dotačního programu
Jihočeského kraje
„Rekonstrukce vodovodu v ul. J. Koláře“
do dotačního programu Jihočeského
kraje „Rekonstrukce místní komunikace
v Radonicích a v Dolním Bukovsku“ do
dotačního programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova na MMR „Rekonstrukce KD Dolní Bukovsko“ do dotačního programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova na MMR. Z přítomných zastupitelů neměl nikdo připomínky, tedy starostka navrhla hlasovat
o všech akcích v rámci 1 usnesení,
s čímž přítomní zastupitelé souhlasili.
Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o dotaci na výše uvedené
projekty. Hlasování: 12/0/0.
f) Starostka předložila zastupitelům návrh na zvýšení ceny vodného pro rok
2022 o 3 Kč – tj. na 33 Kč bez DPH

za 1 m3. Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje pro rok 2022 cenu
vodného ve výši 33 Kč bez DPH za
1 m3. Hlasování: 12/0/0.
g) Starostka informovala zastupitele
o postupu prodeje domu čp. 33 v ul.
V Hradu. Prodej bude předán realitní
kanceláři s tím, že se budeme pokoušet
nemovitost prodat. Mezi zastupiteli se
otevřela debata o prodeji této nemovitosti s tím, že někteří vyjádřili nesouhlas.
h) JUDr. Bartošová upřesnila okolnosti
případného vydržení poz. pč. 99/2 v ul.
J. Koláře. K dalšímu rozhodování je potřeba ještě doložit některé skutečnosti.
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
a) Ing. Němec upozornil na nepřehledný
terén u autobusové zastávky u Pelejovic, bylo by potřeba
prořezat dřeviny,
aby byly zlepšeny rozhledové podmínky.
b) P. Hanzlík podal dotaz na povolení
stavby p. Šťovíčka v Pelejovicích (nesoulad mezi žádostí a povolením) a stížnost na obtěžování důsledky podnikání
p. Šťovíčka – znečištěné komunikace,
v létě zvýšený výskyt hmyzu, smrad
a hluk. Nakonec starostka slíbila, že se
obrátí na příslušný stavební úřad a zjistí
možnosti obrany proti výše uvedenému
a dále pak možnosti přezkumu diskutovaného stavebního povolení na přístřešek, ve kterém si p. Šťovíček přeje
chovat zvířata.

25. zasedání Zastupitelstva městyse D. Bukovsko konané dne 7. 12.
Omluven: Zdeněk Tůma, Ing. Jan Zasadil, JUDr. Eva Bartošová
Schválení zhotovitele ČOV HB
Na výzvu byly do výběrového řízení předloženy tři nabídky. Po zhodnocení nabídek byla vybrána firma s nejvýhodnější
nabídkovou cenou, a to firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby JIH, České Budějovice, IČ 48035599 s nabídkovou cenou
5 498 542,31 Kč bez DPH. Provozování
ČOV je pro městys ekonomickou činností a DPH bude při realizaci uplatněna.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje zhotovitelem akce „ČOV Horní

Bukovsko“ firmu SWIETELSKY stavební
s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
JIH, České Budějovice, IČ 48035599
s nabídkovou cenou 5 498 542,31 Kč
bez DPH. Hlasování: 11/0/0.
Schválení rozpočtu na rok 2022
a) Zastupitelé byli seznámeni s návrhem
Střednědobého výhledu městyse na
roky 2022-2025. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu městyse Dolní
Bukovsko na roky 2022-2025. Hlasová8

ní: 10/0/1 (Ing. Jan Němec).
Dále starostka seznámila zastupitele
s výší zůstatků finančních prostředků na
účtech městyse:
– zůstatky na běžných účtech –
19 541 208 Kč
– zůstatky na účtech fondů –
3 255 187 Kč.
b) Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočet je vytvořen
jako schodkový s celkovou výší příjmů
43 263 tis. Kč, výdajů 49 797 tis. Kč
a rozpočtovaným schodkem 6 533 tis. Kč.
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K návrhu rozpočtu měl připomínky Ing.
Němec, který vyjádřil nesouhlas s plánovaným schodkem, nemělo by se tolik
investovat. Starostka reagovala, že má
k dispozici bezúročnou půjčku ze SMO
Bukovská voda a přijde jí nesmyslné
půjčky nevyužít, obzvláště s přihlédnutím k faktu, že téměř všechny investice jsou nezbytné a není na co čekat.
U většiny investic se budeme ucházet
o dotaci. Navíc schodek je kryt zůstatkem na běžném účtu. Peníze má městys
na opravy, zkvalitňování života a občanské vybavenosti, ne na to, aby ležely na
účtu a díky vysoké inflaci, ztrácely hodnotu. Po diskusi k návrhu dala starostka
hlasovat o jeho schválení. Zastupitelstvo
městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočet na rok 2022 jako schodkový. Celkové příjmy rozpočtu jsou 43 264 tis. Kč,
výdaje 49 797 tis. Kč a rozpočtovaný
schodek 6 533 tis. Kč. Schodek bude
kryt z prostředků na BÚ městyse. Součástí schváleného rozpočtu je rozpočet
Sociální fondu a Fondu obnovy a oprav
vodohospodářského majetku. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou celkové příjmy a výdaje, financování a neinvestiční
příspěvek zřízené PO ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko ve výši 2 900 tis. Kč. Současně
zastupitelstvo pověřuje RM ke schvalování rozpočtových opatření týkajících se
dotací vždy, a ostatních RO do výše 500
tis. Kč. Hlasování: 10/1 (Ing. Jan Němec)/1 (Jiří Brčák).
Zastupitelé projednali návrh rozpočtových opatření č. 29-32. RO č. 29 řeší navýšení rozpočtu v příjmech o neočekávané příjmy zejména v oblasti daňových
příjmů a jejich užití pro pokrytí neočekávaných výdajů. RO č. 30 řeší přesun
nevyužitých rozpočtovaných prostředků
na stavební úpravy KD na dokrytí nákladů na akci „Nástavba ZŠ“. RO č. 31 je
navýšení v příjmech o 677 tis. Kč jako
dar od firmy Heluz na financování akce
„Lékařský dům“. RO č. 32 řeší přesun
nevyužitých rozpočtovaných prostředků na stavební úpravy KD na pokrytí
nákladů na opravu asfaltového povrchu
u požární zbrojnice a zbudování chodníků u vodárny. Zastupitelstvo městyse

Dolní Bukovsko schvaluje rozpočtová
opatření č. 29-32. Hlasování: 12/0/0.
Na jednání městyse se dostavili zájemci o koupi domu čp. 33 V Hradu, kteří uvedli, že nabízená cena je pro příliš
vysoká a nabízí za koupi částku 4 mil.
Kč. Starostka uvedla, že se zatím nekloní k řešení prodat dům za každou cenu,
městys zatím s prodejem nepospíchá
a zastupitelé nejsou v případě prodeje
jednotní, ale nabídku bere na vědomí.
Prodej je dále svěřen realitní kanceláři.
Rozvojový plán městyse
Zastupitelé byli seznámeni s Rozvojovým plánem městyse na roky 20212030, který musí mít městys zpracován
pro případné žádosti na investiční akce.
V plánu jsou zpracovány priority městyse. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje Rozvojový plán městyse
Dolní Bukovsko na období 2021-2030.
Hlasování: 12/0/0.
Plán investic pro vodovod a kanalizaci v Dolním Bukovsku a osadách
pro rok 2022
Starostka seznámila zastupitele s návrhem Plánu investic pro vodovod a kanalizaci v Dolním Bukovsku a osadách,
který zahrnuje odstranění havarijního stavu vodovodu a kanalizace v ul. Růžová
a U Cihelny, rekonstrukci ul. J. Koláře, zbudování ČOV Horní Bukovsko a ČOV Radonice a další dílčí opravy a rekonstrukce.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje Plán investic pro vodovod a kanalizaci v Dolním Bukovsku a osadách pro
rok 2022. Hlasování: 12/0/0.
Majetkové záležitosti
a) Zastupitelé projednali možnost rekonstrukce atletického oválu na sportovním
hřišti. Vzhledem k finanční náročnosti
akce bude žádáno o dotaci a akce bude
realizována pouze při přiznání dotace na
spolufinancování. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje podání
žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce
atletického oválu Dolní Bukovsko“. Hlasování: 11/0/1 (Ing. Jan Němec).
b) Zastupitelé byli informováni o předlo-
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žení Výzvy k podání nabídky a zadávací
dokumentace č. 62/VZ/2021 týkající se
komplexní rekonstrukce ul. J. Koláře,
která byla předložena Správou a údržbou
silnic Jihočeského kraje, České Budějovice. Soutěž bude realizovat SÚS JčK.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku Komplexní rekonstrukce
ul. J. Koláře, kterou bude realizovat SÚS
JčK. Hlasování: 12/0/0.
c) opětovně je potřeba schválit Plán společných zařízení pro kú Popovice, neboť
došlo k jeho doplnění ve smyslu pořízení
vyjádření dotčených orgánů a schválení ZM by mělo být posledním logickým
krokem v celé proceduře. Zastupitelstvo
městyse Dolní Bukovsko schvaluje Plán
společných zařízení pro kú Popovice
u Dolního Bukovska. Hlasování: 12/0/0.
d) Starostka seznámila zastupitele s Plánem pro provedení inventury a inventarizace majetku, pohledávek a závazků
k 31. 12. 2021. Zastupitelstvo městyse
Dolní Bukovsko schvaluje Plán pro provedení inventury a inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2021.
Hlasování: 12/0/0.
e) Starostka informovala zastupitele:
– o možnosti a záměru získání dotací na
opravu kapličky sv. Jana Nepomuckého
na náměstí a na opravy pietního místa
(místní hřbitov).
– ke stavebním úpravám KD byla podána žádost o stavební povolení na stavební úřad
– o zadání zpracování územní studie na
projekt ZTV Padělky II.
– úprava polní cesty v Sedlíkovicích
směrem k Bošilci byla dokončena a vyfakturována.
– předání stavby „Nástavba budovy
ZŠ“ bylo zahájeno v řádném termínu
a chybějící nedodělky a vícepráce budou
kompenzovány ze strany zhotovitele.
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
a) p. Janečková má dotaz ke kácení lesa
na Horní Bukovsko – starostka vysvětlila,
že je postupováno dle dohody a dle zadání s obecním hajným.

ZE ŠKOLY

Celoškolkový projekt LES
Období podzimu jsme s dětmi ukončili společným ekologickým
projektem „Les“.
Cílem našeho projektu bylo děti seznámit s proměnami
v přírodě, vnímat přírodu všemi smysly, uvědomit si, že člověk
je součástí přírody a jak se máme správně v přírodě chovat.
Aby děti měly skutečný prožitek, vydali jsme se společně
do lesa, kde na ně čekalo překvapení. Na okraji lesa je přivítal dráček „Fráček“, který jim svými stužkami označil stezku,
po které mají pokračovat dál. Děti nejen vyhledávaly stužky od
dráčka, ale také plnily připravené úkoly. V košíku rozeznávaly
a počítaly jedlé, nejedlé houby, vytleskávaly názvy podzimních
plodů, určovaly barvy lístků a nechybělo ani protažení těla výskoky, dřepy a během. Protože děti všechny úkoly plnily pečlivě, čekala na ně odměna v podobě sušenkových houbiček,
džusu a medaile za šikovnost. Společně jsme si také do košíku
nasbírali několik přírodnin, které jsme si odnesli do školky. Dětem se výlet do lesa velmi líbil, do školky se vrátily s rozzářenými úsměvy.
Bc. Lenka Bártová

Mikuláš ve školce
Opět k nám po roce do mateřské školy zavítal Mikuláš v doprovodu anděla a začouzené čertice. Nejprve si s dětmi zapsanými k nápravě promluvil rozvážný Mikuláš. Čertici největší hříšníci
museli slíbit, že se polepší, aby si je neodnesla do pekla. Děti
Mikuláši přednesly básničky, za které je Mikuláš s andělem odměnili adventními kalendáři. A protože je čertice velká nezbeda,
zatancovala si a zazpívala s dětmi, které byly převlečené za
malé čertíky, čertovský tanec. Po odchodu Mikuláše, anděla
a čertice si malí čertíci zahráli čertovské hry a tančili na čertovské písně, což se jim velmi líbilo. Teď nám nezbývá, než se těšit
na příští rok, kdy nás snad opět navštíví hodný Mikuláš.
Kolektiv učitelek z MŠ

Výtěžek z trhu se věnuje na pomoc nemocným dětem.

Krásné vánoční svátky plné pohody, zdraví a klidu přejí
děti a paní učitelky z MŠ.
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Plavecký výcvik
V období od 14. září do 23. listopadu absolvovali žáci 3. a 4.
třídy plavecký výcvik na plaveckém stadionu v Táboře. Kurz
byl úspěšný. Za pomoci kvalifikovaných trenérů si většina dětí
zlepšila své plavecké dovednosti a plavecký styl. Poměrně velká skupina neplavců složila zkoušky, kdy dokázala přeplavat
celý bazén. Klobouk dolů.
Lektoři během výcviku ukázali dětem základy první pomoci, kde si všichni vyzkoušely jak resuscitaci, tak i vytažení tonoucího z vody. Na závěr kurzu proběhly závody. Děti soutěžily
mezi sebou v kategoriích plavci, poloplavci a neplavci. Všem
zúčastněným gratulujeme!
			
Z. Karbanová, J. Vomáčková

Přírodovědný klokan
Ve čtvrtek 14. 10. 2021 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili soutěže
Přírodovědný klokan. Soutěžili v kategorii Kadet, která je určena právě pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií. Tato soutěž prověřuje všeobecné znalosti,
dále pak znalosti z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu. Žáci se museli obejít bez kalkulaček, tabulek,
výpočetní techniky. Celkem měli 24 otázek a vždy jen jednu
správnou odpověď. Otázky byly rozděleny do 3 okruhů po 3,
4 a 5 bodech. Za každou správnou odpověď získali příslušný
počet bodů, za špatně zodpovězenou ztratili jeden bod a za
nevyplněnou odpověď si nepřipsali žádný bod.
Nejlepšími třemi řešiteli byli žáci Martin KRAMPL, Aneta
ARDAMICOVÁ, Jiří GAVLAS.
Všem zúčastněným děkuji.
Milena Zahradníková
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Vánoční trh – Stonožka 2021
Páteční charitativní odpoledne spojené tradičně s rozsvícením
vánočního stromu probíhalo tak trochu „naruby“ a všichni jsme
se obávali o jeho průběh. Ale výsledek předčil naše očekávání!
Vy všichni, kteří jste byli při tom, víte, že nic nebylo jako obvykle. Abychom dodrželi vládní nařízení, začal prodej výrobků pro
Stonožku už ve 14 hodin odpoledne. Přesto byl zájem o ně
obrovský.
Jsme vděčni a velmi děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc nejen svým nákupem, ale především také těm, jejichž
šikovné ruce vytvořily nádherné výrobky, výborné zákusky, perníčky a další sladkosti. Starší děti se ujaly „obchodu“ a se svými
učiteli ochotně prodávaly, i když počasí příliš nepřálo.
V 17 hodin došlo i na krásné vánoční písničky v podání dětí ze
školního pěveckého kroužku, při nichž byl rozsvícen vánoční
strom.
A výsledek? Téměř 30 tisíc korun, které pomůžou potřebným dětem.
Jsme si vědomi toho, že tak úžasného výsledku bychom
nikdy nedosáhli bez přičinění a pomoci vás všech. Znovu se
tedy patří poděkovat dětem, rodičům, učitelům a dalším přátelům Stonožky. Také našim hasičům, zaměstnancům městyse
v čele s paní starostkou, školní kuchyni, Klubu žen a v neposlední řadě také klientům z Domova pro seniory ve Veselí nad
Lužnicí, kteří přispěli svými výrobky.
Mgr. Anna Šubrtová

Mladý chemik
nická chemie - chemické prvky, názvosloví, výpočty složení
roztoku), ale zabrousil i do zajímavých oborů jako jsou toxikologie a chemie léčiv.
Konečné pořadí bylo následující: Jan PRIM, Aneta ARDAMICOVÁ, Eva VEJVODOVÁ.
Všem zúčastněným velmi děkuji.
Milena Zahradníková

V úterý 23. 11. 2021 se v 9. třídě v hodině chemie konala
soutěž Mladý chemik. Tato soutěž je od tvůrců velmi pěkně
zpracovaná. Najdou se zde úlohy typu křížovky, osmisměrky, hledání chemických prvků ve větách, chemického kvízu,
atd.. Žáci měli k dispozici pouze kalkulačku a psací potřeby.
Test prověřil znalosti z chemie 8. ročníku (Obecná a anorga-

pf 2022
Klidné prožití vánočních
svátků a v novém roce vše dobré
Vám přeje
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Blahopřejeme
k úspěchu naší žákyně
Literární soutěž Evropa ve škole byla vyhlášena MŠMT.
V loňském školním roce v Bukovském zpravodaji vytiskli slohovou práci Karolíny Ujkové ze 7. třídy, která získala 2. místo
v krajském kole soutěže. Postoupila tedy do celostátního kola.
Název její práce byl: Digitalizace v Evropě. Její práce teď slaví
i druhý úspěch – 2. místo v celostátním kole soutěže.
Blahopřejeme k tak velkému úspěchu. 			
Marie Pilarčíková
Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole
Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa
ve škole představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení. Je určen dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských
a uměleckých) a školských zařízení.
Projekt je organizován nepřetržitě od roku 1953
ve 33 zemích, nejdříve pod názvem Den evropských škol,
poté Evropa ve škole.
Vlastní výtvarná a literární soutěž se tradičně odvíjí
postupovým způsobem od školních kol přes krajská kola
a vrcholí kolem ústředním.

Workshop v 9. třídě – 3D tisk
Využili jsme nabídky Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích, že nám pro naše žáky zprostředkuje
workshop se zaměřením na 3D tisk, a společně jsme naplánovali uskutečnění programu pro 9. třídu.
Dne 5. listopadu k nám do školy přijeli dva lektoři z Dětského domu mládeže v Českých Budějovicích Michal Heřman
a Tomáš Kutta a přivezli s sebou dvě 3D tiskárny na ukázku.
V rámci workshopu proběhla přednáška o 3D tisku, lektoři
představili celý obor a vysvětlili proces 3D tisku. Na jedné z tiskáren jsme po celou dobu měli možnost sledovat, jak tiskárna
pracuje. Zhlédli jsme různá videa, která nám umožnila lépe si
představit, jak se s těmito tiskárnami pracuje. Vyzkoušeli jsme si
práci v grafickém programu TinkerCad a vymodelovali jsme svůj
návrh. V závěru workshopu všichni obdrželi dárek – přívěšek na
klíče s logem Dolního Bukovska, vytištěný na 3D tiskárně.
Marie Chroustová

Inzerujte
v Bukovském zpravodaji.
Podrobnosti na:
https://www.dolnibukovsko.cz/bukovsky-zpravodaj
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Mikulášská jízda
Letošní rok panovalo kolem této akce mnoho nejasností
a změn z důvodu vládních nařízení. Nakonec se vše domluvilo
tak, aby děti z našeho městyse nebyly o tuto krásnou tradici
ochuzeny.
A tak se sobota 4. prosince stala dnem, kdy na zem z nebes sestoupili andělé se svatým Mikulášem a z pekla vylezli
čerti, aby se podívali dětem na zoubek. Krátce po setmění se
začalo rozléhat děsivé burácení a řinčení řetězů, které doprovázelo příchod čertů. Ti se po chvilce odebrali do svého pozemského pekla a čekali na první hříšníky. Za zvuku kostelních
zvonů vyšli andělé, kteří společně s dětmi zapálili prskavky
a přivolali tak mezi sebe svatého Mikuláše, který usedl na své
křeslo. Netrvalo dlouho a už před ním stála dlouhá řada dětí
s připravenou básničkou. Čekání si mohly zkrátit u andělů
v tvořivé dílně a vyrobit si andělíčka z korálků. Ti odvážnější
mohly navštívit peklo a obrat čerty o pár zlaťáků při hře v karty
či kostky. I když se nějaký ten hřích u dětí našel, nebyl tak velký,
aby si je mohli čerti odnést s sebou do pekla, a tak se vraceli
s nepořízenou.
Věřím, že akce měla úspěch a děti odcházely domů spokojené.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří tuto akci připravili a všem, kteří přispěli ať už jakoukoliv částkou na dobrovolné vstupné - celá částka bude předána naší zmrzlinářce
Marušce. Doufáme, že jí v této nelehké situaci alespoň trochu
pomůže.
Hana Pourová

Inzerujte
v Bukovském zpravodaji.
Podrobnosti na:
https://www.dolnibukovsko.cz/bukovsky-zpravodaj
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Keramika a ostatní
Po loňské zkušenosti, jak paní Romča
Šťastná nás svojí radou nechala pracovat
s hlínou, jsme si naplánovaly, co chceme
vyrábět. Někdo vyráběl něco pro sebe,
další se rozhodl vyrábět dárek pro své
blízké. Po skončení prvního odpoledne
nám Romča všechny naše výrobky vzala
domů do pece a vše vypálila.
Příští naše setkání bylo malování
a „glazurování“. S výsledkem jsme byly
nadšené.
Patří jí velký dík za čas, který i doma
věnovala tomu, abychom uskutečnily
svá přání. Na přiloženém foto můžete
vidět výsledek.
Také celý osadní výbor děkuje všem,
kteří se podílejí na zvelebení Radonic
a okolí a naše velké přání je, aby i nadále měli dobré nápady a čas, který jsou
ochotni věnovat buď tím, že pomáhají při
organizaci akcí, nebo zvelebování vzhledu obce. Za osadní výbor Kapinusová

Boží muka v Sedlíkovicích v novém kabátě
Další z řady našich drobných sakrálních památek se dočkala restaurování. Boží muka v Sedlíkovicích prošla v letošním roce
důkladnou renovací. Oprava byla financována z prostředků městyse a díky získané dotaci Jihočeského kraje z programu Kulturního dědictví. Tato boží muka jsou obzvláště architektonicky cenná. Byla opatřena malbami, které stejně jako rekonstrukci samotnou
zhotovil umělecký štukatér Vladimír Voborník z Českého Krumlova. 				
		
Petr Malecha
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Předání peněz ze sbírky
V sobotu 9. října jsme s polní kuchyní v Jankově zajistili pohoštění při podzimním kole Plamenu mladým hasičům. Týden
nato se členové našeho soutěžního družstva vydali do Mydlovar na vyhlášení velké ceny okresu České Budějovice. Naše
ženy skončily v celkovém pořadí na 5. místě, když se zúčastnili
6 soutěží. Muži skončili celkově na 11. místě, s účastí ve 4 soutěžích. Doufám, že jim jejich elán zůstane a příští rok absolvují
více velkých cen a vylepší i své umístění. V sobotu 23. 10. naše
ženy provedly důkladný úklid v prostoru hasičské zbrojnice. Ten
samý den se náš starosta zúčastnil oslav ve Veselí nad Lužnicí.
Musel jet sám, protože zbývající 3 delegovaní členové bojovali
s hořícím skladem sena v Mazalově. Týden nato se v prostorách naší zbrojnice uskutečnili zkoušky na hasiče II. a III. třídy.
Všichni přítomní museli absolvovat školení a úspěšně složit
zkoušky, aby tuto odbornost získali. V pátek 5. listopadu jsme
stavěli stany panu Píchovi při výlovu rybníku v Záblatí. Týden
nato se v Žimuticích konala výroční valná hromada. V sobotu
13. 11. jsme uklidili a zazimovali překážky z místního hřiště.
Na státní svátek ve středu 17. listopadu se nejen naše delegace vydala do Moravské Nové Vsi. O této návštěvě se psalo
i v Českobudějovickém deníku, viz odkaz níže. Jeli jsme předat peníze, které se napříč sbory v českobudějovickém okrese vybraly. Myšlenka, že bychom přispěli z naší sborové kasy
10 000 Kč vzala za své na výborové schůzi, kde se odsouhlasilo, že mezi členy našeho sboru uspořádáme sbírku. Přispěli jak
naše členky, tak naši členové, zapojili se rodiče mladých hasičů
a i samotní mladí hasiči ze svých úspor z kasiček! Celková
částka předčila naše očekávání a povedlo se vybrat 23 000 Kč.
Tuto částku za náš sbor jeli předat starosta sboru Stanislav Klika starší se svou ženou Mařenkou a já. Společně s námi v autě
jeli kamarádi hasiči pan Jiří Matějka z Údolí u Nových Hradů
a pánové Zdeněk Brčák a Libor Dušák z Neplachova. Kousek
před cílem jsme se připojili k ostatním delegacím v čele s naším
starostou Mgr. Jiřím Žižkou. Celková částka, na které se podíleli českobudějovičtí dobráci, činila 182 000 Kč. Původně se
plánovalo, že vybranou částku podělíme mezi hasiče zasažené
tornádem. Pak se k nám dostala zpráva, že mladí hasiči z Moravské Nové Vsi přišli při řádění tohoto živlu o svou klubovnu
a bylo rozhodnuto. V tom, že toto rozhodnutí bylo tím nejlepším
řešením, jsme se utvrdili ihned po příjezdu. Zástupkyně SDH
Moravské Nové Vsi paní Ivana Podlahová nám sdělila, že tamní
mladí hasiči se podíleli na likvidaci následků tornáda. Poté jsme
se vydali na procházku do nejzasaženějších míst městyse. To,
co jsme viděli, se nedá slovy ani popsat. Zasekané střešní tašky ve fasádách domů, pozůstatky po základech domů, které
museli jít k zemi, spousta nemovitostí, v kterých probíhá rekonstrukce, a jsou stále neobyvatelné. Po této procházce jsme byli
pozváni na ,,malé občerstvení“, které pro nás připravili míst-

ní hasičky. Při povídání u přeplněných stolů jsme se dověděli
mnoho zajímavých informací, měli možnost vidět fotky přímo po
tornádu. Celkově jsme z toho byli jak opaření. O to víc jsme obdivovali místní členky, s jakou lehkostí a nadhledem mluví o tom,
co zažily a co je postihlo.
Na závěr mi dovolte, abych jménem výboru místních hasičů
i jeho všech členů popřál našim spoluobčanům z Dolního Bukovska a přilehlých osad příjemné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí a hlavně zdraví v následujícím roce.
Za SDH Dolní Bukovsko Tomáš Pavlásek, velitel sboru

Odkaz na článek
v Českobudějovickém deníku
https://ceskobudejovicky.denik.cz/ctenar-reporter/
hasici-z-jihu-pomahaji-kolegum-z-moravy-vybrali
-na-klubovnu-znicenou-tornadem-20.html
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Ohlédnutí za rokem 2021
připravený požár z následnou evakuací mateřské školky u nás
v D. Bukovsku. Velké poděkování patří vedení školky a paní učitelkách za možnost provést toto cvičení a hlavně zachraňované
osobě, kterou jsme za potlesku dětí zachránili. Dětem také patří
velké poděkování, protože nám namalovali krásné obrázky. Třikrát se vyjíždělo na planý poplach (hlášené/neohlášené pálení),
odstraňování nebezpečných látek na komunikaci. Součet všech
události k začátku prosince je 57. Jako již každoroční náplní
celého roku byla údržba naší techniky, které se věnuje mnoho
hodin. Dále se členové jednotky v průběhu roku zúčastňovali
různých typů školení a výcviků s technikou na stanici v Českých
Budějovicích, nebo u nás v místní zbrojnici, přestože nabídka
a realizace školení byla velmi omezena.
Tímto bych jsem chtěl poděkovat vedení našeho zřizovatele
za velmi kladný přístup a hlavně za finanční podporu a věřím, že
naše spolupráce do dalších let bude pokračovat jako doposud.
Především bych rád poděkoval všem členům zásahové jednotky a hlavně jejich rodinám za jejich velkou obětavost
a ochotu, kterou věnují dobrému chodu naší jednotky.
Přeji všem krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2022.
Velitel zásahové jednotky Klika St. ml

Letošní rok byl na události pro jednotku velmi rozmanitý, ale
v některých dnech i nocích dost náročný. Stává se docela daným pravidlem, že každoročně se přes naše nebo nejbližší okolí
přežene silný vítr. Vyvrací a láme stromy, i letos tomu nebylo
jinak. V období od 23. června do 13. července jsme celkem vyjeli k 26 událostem v blízkém, ale i širokém okolí. Ani v letošním
roce se nám nevyhnuly požáry. Letos se jednalo o dva menší
bez závažných škod, ale i o tři velké požáry, kde byla způsobená velká škoda požárem na majetku. Nejspíše největší událostí
letošního roku, ale i dalších desítek let, které se zúčastnili čtyři
členové naší jednotky, se stala na začátku července. Jednotka Dolního Bukovska byla součásti odřadu HZS Jihočeské
kraje, který se podílel na záchranných a likvidačních pracích
na jižní Moravě v obcích zasažených tornádem. Dále za větší
akce lze určitě považovat desinfekce budov v majetku městyse
(základní a mateřské školy a jídelny). Zbytek výjezdů, které nás
zaměstnaly, bylo čerpaní vody, odstraňování obtížného hmyzu,
čištění kanalizací, požární nádrže (koupaliště) a zabezpečení
akcí pořádaném městysem. Nejkurióznějším zásahem bylo
sundání kočky ze stromu. I v letošním roce jednotka vyjížděla společně s jednotkou HZS v Týně nad Vltavou na předem

Aktuality od mladých hasičů
i družstva žen
Letošní sezóna nebyla tak dlouhá jako bývá, přesto byla poměrně bohatá.
Ani na jaře v době lockdownu jsme nezůstávali bez kontaktu, využívali jsme hlavně internetových schůzek. Na Velikonoce si děti prošly samostatně se svými rodinami stezku
„Po stopách slepičky Fló“, kde v poztrácených vajíčkách nacházely úkoly, na konci na ně čekala odměna.
Bezkontaktním zadáváním různých úkolů a tvoření si děti
vyrobily dárek pro kamaráda, aby věděly, že v tom nejsou
samy. I předání jsme zajistili bezkontaktně. Tvořili jsme i vajíčka,
kterými jsme ozdobily břízku na náměstí. Možná by tak mohla
vzniknout pěkná tradice. I na čarodějnice jsme připravili nejen
čarodějnou výzvu, ale i čarodějnou stezku kolem Hraďáku, kde
se zapojilo tolik dětí, že málem došly odměny. Plnili jsme i třicetidenní online sportovní výzvu pro zvýšení fyzické kondice,
někteří se účastnili běhu pro medvědy a další činnosti.
Úspěch jsme zaznamenali i ve výtvarné a literární soutěži
„Požární ochrana očima dětí“, kde jedna naše členka získala
první místo nejen v okresním, ale i krajském kole.
A pak už pozvolna začaly tréninky. To bylo radosti, vždyť
jsme se na sebe tolik těšili!
Pokračování na str. 18
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Aktuality od mladých hasičů
i družstva žen
Pokračování ze str. 17
Rozjížděli jsme se rovnou okresním kolem, které bylo rozděleno do několika měst, aby se závodníci potkávali co nejméně. V Borovanech začínali mladší žáci a v Ledenicích starší žáci
a poté se zase vyměnili. Logisticky to pro nás bylo dost náročné, ale naštěstí máme skvělé rodiče, kteří vypomohli, a tak
jsme to nakonec zvládli. V našem týmu dochází ke generační
obměně, a proto nyní nemůžeme pomýšlet na super výsledky,
přesto naše děti podaly skvělé výkony. V kategorii dorostenek
jsme na krajském kole stály krůček od úspěchu, postoupit na
republiku. Pak stačila jedna chyba v testu a naše pozice se
z prvního postupového místa přesunula na bronzovou nepostupovou příčku. V kategorii dorostenců jsme získali též druhé
nepostupové místo, přesto je to velký úspěch!
Na dvojbojích, které letos nebyly součásti seriálu, jsme několikrát dosáhli na medaile. Velkým úspěchem je i třetí místo v mladších žácích dovezené z Meziboří na šedesát metrů
překážek, i další šedesátkové úspěchy v halových soutěžích.
Deváté místo v nejlepší desítce jedné naší členky v celkovém
hodnocení Českého halového poháru v této disciplíně pro nás
bylo opravdovým úspěchem! Nesmím zapomenout ani na šedesátky v Ohrazeníčku, kde byly medailové žně, a to převážně
zlaté. Letní sezónu jsme zakončili 3. místem z obvodního kola
hry Plamen z Jankova, kde ve své nové roli prvně vystoupilo
mnoho našich nových členů.
Na kvalifikaci na mezinárodní olympijskou soutěž jsme dřeli několikrát týdně. S týmem složeným ze samých dívek jsme
se pečlivě připravovali podle mezinárodních pravidel. Dojíždění
kvůli tartanové dráze do Lišova nás celkem vyčerpávalo, ale
byli jsme rádi, že máme, kde trénovat. Některé holky jezdily
přímo ze školy a my rovnou z práce. Chlad, podzimní počasí
a dojezd už v úplné tmě nás neodrazovalo přiblížit se slušným
výsledkům. Když se konečně začalo dařit a do závodu zbýval týden, zasáhl covid a několik našich nejrychlejších členek
vyřadil ze hry. A tak jsme stáli před rozhodnutím vzdát nebo
to zkusit, a tak jsme začali shánět náhradnice. Pouhý týden
na to naučit je to a sehrát s týmem, zajistit testy a ubytování.
Ale i za cenu účasti, to stálo za to! Na olympiádu sice nepojedeme, ale za své výsledky se rozhodně stydět nemusíme!
A že mladým hasičům není lhostejný ani osud druhých,
uspořádali mezi sebou sbírku na pomoc po tornádu, které
zpustošilo část naší republiky. Ze svých kasiček darovali do
sbírky část svých úspor. A tak jsme nakonec vybrali téměř
8 000 Kč, které přibyly do sebraného balíčku celého sboru
i okresu, a byly věnovány na výstavbu klubovny pro hasiče
z Moravské Nové vsi.
A aby toho nebylo málo. Rozhodli se udělat radost dětem

v Dětském domově Boršov nad Vltavou a sesbírali spoustu věcí
jak pod stromeček, tak oblečení apod.
Nyní plníme Adventní výzvu v našem kalendáři, a tím se pomalu blížíme nejkrásnějším svátkům roku. Bohužel některé plánované akce nám odpadly, ale snad se ještě uvidíme na jedné
vánoční stezce s dárečky.
I náš ženský sportovní tým nezahálel, několik úspěchů
v denních i v nočních soutěžích sbíraly celou letní sezónu. Stejně
tak jsme se zúčastňovaly i velké ceny, kde jsme obsadily celkové páté místo a byly slavnostně vyhlášeny na galavečeru u této
příležitosti.
Na krajských stovkách v Lišově ženy posbíraly rovnou tři
postupová místa na MČR. V Ostravě už jsme neměly v této disciplíně tak velké úspěchy. I když v osobní rovině jsme dosáhly
mnohem výše. O den později jsme reprezentovaly ještě na MČR
v disciplíně – výstup na věž.
I ze stovek v Borovanech jsme vezly medaili, ale ty nejcennější teprve měly přijít. Stříbro a bronz dovezly holky z haly z halového MČR v Jablonci a o týden později jsme ještě přidaly bronzovou příčku z výstupu na věž v hale v Příbrami.
Věřím, že v příští sezóně ještě bude forma stoupat!
V závěru roku chceme tradičně poděkovat za sponzorské
dary, děkujeme našemu městysi, sboru, rodičům a všem příznivcům a podporovatelům tohoto krásného sportu. Přejeme všem
krásné a pohodové sváteční dny a do nového roku hlavně hodně zdraví a návrat k normálnímu životu!
Hana Nejedlá
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Jubilea

Paní Božena Mazancová oslavila v prosinci 80. narozeniny

Paní Jiřina Řezníčková oslavila v prosinci 80. narozeniny

Pan Jaroslav Vávrovský oslavil v říjnu
75. narozeniny

Blahopřejeme
v měsících lednu a únoru oslaví
70

60

Jaroslav Vykusa, D. Bukovsko
Issa Hatwik, D. Bukovsko
Ivana Hajná, Sedlíkovice

65

Jan Kohout D. Bukovsko
Miroslav Šíma, D. Bukovsko
Jarmila Kukačková, D. Bukovsko
Ludmila Fajtlová, D. Bukovsko

Vladimír Moravec, D. Bukovsko
Karel Zeman, H. Bukovsko

85

František Rataj, Bzí

75

Růžena Korchová, D. Bukovsko
Marie Trantinová, D. Bukovsko
Jan David, D. Bukovsko

Úmrtí
Milan Pokorný, D. Bukovsko – 82 let,		
Vladimír Landa, D. Bukovsko – 89 let,		

80

Václav Nečas, D. Bukovsko

Jan Dvořák, Pelejovice – 71 let,
Jiří Sedlák, D. Bukovsko – 80 let.
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95

Marie Skoková, Hvozdno

INZERCE

Tělovýchovná jednota děkuje svým členům a fanouškům
za přízeň v roce 2021.
Přejeme všem šťastné a spokojené prožití svátků vánočních
a do nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti
a mnoho úspěšných sportovních výkonů.

PF 2022
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