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Bukovský

zpravodaj

Tříkrálová sbírka

Škola na lyžích

Lesní hospodářství

Důležité informace
PORUCHY ELEKTŘINY - E.ON


OSTATNÍ PORUCHY


tel. 800 22 55 77

Petr Malecha tel. 601 349 768
malecha@dolnibukovsko.cz


PORUCHY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ


PORUCHY VODOVODU A KANALIZACE ČEVAK


http://bit.ly/voBUKOVSKO
nebo Petr Malecha tel. 601 349 768

tel. 800 120 112

ÚŘAD MĚSTYSE


SBĚRNÝ DVŮR		

www.dolnibukovsko.cz

Středa					
Sobota					

Starostka Mgr. Ivana Makovičková
tel. 602 767 139

1. 4. - 31. 10.			

1.11. - 31.3.

13:00 - 19:00			
9:00 - 11:00				

13:00 - 17:00
9:00 - 11:00


Odpovědná osoba: Petr Malecha, tel. 601 349 768

Podatelna
tel. 606 690 392

OBECNÍ KNIHOVNA


Úřední hodiny:
Pondělí		 7:30 - 11:30, 13:00 - 17:00
Středa			
7:30 - 11:30, 13:00 - 17:00
Pátek			
7:30 - 11:30


(1. patro kulturního domu)
Pondělí					
Úterý						
Středa					
Čtvrtek					
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12:00 - 18:00
13:00 - 16:00
12:00 - 15:00
13:00 - 16:00


Odpovědná osoba: Markéta Farková, tel. 607 089 006

Slovo starostky
na tomto místě poděkovat sportovcům, reprezentantům
Bukovska a zejména trenérům, obzvláště trenérům dětí
za jejich trpělivost a ochotu děti vést. Stejně tak děkuji
hasičům, kteří nejen v uplynulém roce včasným zásahem
přispěli a podali pomocnou ruku, ale i za jejich práci
s dětmi, za organizaci dětských táborů nejen pro malé
hasiče ale i ostatní naše děti. Moc si přeji, aby nám vyšla
dotace na vybudování atletického oválu, aby sport u nás
v městysi byl opravdovou radostí.

Co se týká prováděných prací, pokračuje výstavba
Lékařského domu, povedlo se zhotovit chodníky
v Týnské ulici u vodárny a ve Svinenské u hřbitova.
V Sedlíkovicích jsme zbourali na přání občanů budovu
garáží. Vznikl tak na návsi velký čistý prostor.

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

přehoupli jsme se do roku 2022 a než se jaro zeptá, co
jsme dělali v zimě, pojďme se poohlédnout
za uplynulými 2 měsíci.

V prvním čísle Bukovského zpravodaje v roce
2019 stejně tak jako předtím a i potom, jsem již
poněkolikáté žádala občany, aby neparkovali na chodnících a na zelených plochách, s tím, že parkování
na chodnících znemožňuje jejich údržbu, čímž se zvyšuje
nebezpečí úrazu na takovém neupraveném chodníku.
Rovněž často přes parkující automobily nelze chodník
chodcem ani využít. Také jsem výslovně uvedla, že
pokud nedojde ke zlepšení, budeme nuceni se domluvit
s Policií ČR, k čemuž nakonec došlo. Proto sem jezdí
od ledna strážníci Městské Policie z Veselí nad Lužnicí.

Přestože letošní zima patří spíše k těm mírnějším,
topná sezona potrvá ještě pár měsíců. Část domácností si
pořídila jako způsob vytápění tepelná čerpadla.
V souvislosti s tím často bylo nutné odmontovat kotel
na tuhá paliva, což zapříčinilo to, že spousta odpadu,
který se jinak spálil v kotli (zejména papír), končí
v popelnicích a v lepším případě v kontejnerech
na tříděný odpad. Pokud chcete vyhodit do kontejnerů
velký objem odpadu, jako např. velké kartony, krabice,
dovezte to raději na sběrný dvůr, neboť často se tento
odpad válí kolem kontejnerů a rozfoukává ho vítr
po okolí. Navíc např. kartonové krabice se nedají šikovně
složit, aby nezabíraly tolik místa v popelnici na tříděný
odpad. Zároveň prosím ty, kteří topí v kotlích na tuhá
paliva, aby topili pouze palivy, která jsou pro jejich druh
kotle určená a nezamořovali okolí kouřem a zápachem.
Netopte nevhodná paliva, mokré dřevo nebo dokonce
domovní odpad. Myslete na své zdraví, nezamořujte
životní prostředí a buďte prosím při topení ohleduplní
ke svým sousedům.

Od tohoto vydání Bukovského zpravodaje jsme
zařadili i tzv. Zelené okénko, kde budeme přinášet
ekologické tipy a informace např. o recyklaci, třídění
odpadů, možnostech získání dotací pro domácnosti
a kvízy.

Opět se nám rozbíhají po přestávce sportovní
tréninky a ještě než začne sportovní sezóna, chtěla bych

Všech lidí v Čechách se dotýká současná doba
se svými projevy rostoucí inflace, nejistoty a energetické
krize. Nejinak tomu je i u nás. Řada našich občanů má
obavy z budoucnosti a stává se tak zranitelnějšími. Jak je
v našich krajinách zvykem, nestydí se této situace
ve společnosti využívat nejrůznější „šmejdi“, kteří pod
rouškou nabídnuté pomocné ruky především našim seniorům, naopak tuto relativně snadno zranitelnou skupinu
občanů poškodí a ublíží jim. A to nejen materiálně, ale
také psychicky. Vy, naši dříve narození, nedůvěřujte
telefonátům, kde se po Vás volající něčeho domáhá, nebo
se vás snaží vystrašit, abyste ve spěchu a nervozitě
udělali chybu, která Vás pak bude opravdu mrzet.
Vidíte, kam spoustu lidí dovedlo měnění dodavatele
elektřiny nebo plynu. Buďte pozorní, neprozrazujte
informace, které by neměl vědět kdekdo a ověřujte si
prosím to, co Vám, kdo říká či co žádá.

V příštím vydání zveřejníme přehled kulturních,
společenských a sportovních akcí nejen v městysi ale
i našich osadách.

Krásný zbytek zimy plný pohody Vám přeje Vaše
starostka.

Sběrný dvůr má otevřeno každou středu a sobotu.
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Z úřadu městyse
61. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 10. 1. 2022
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
10. 1. 2022 je 18 348 926 Kč.
K dotazu občanky z DB na způsob využití služebního vozu starostka uvádí, že vyúčtovává soukromé
cesty a ty hradí do pokladny městyse, stejně tak dodaňuje služební vůz
dle předpisů (1% z pořizovací ceny
auta) s výplatou.
RM řešila stížnost na počínání
občana, který navezl několik tun

recyklátu na obecní pozemek. Občan
sdělil P. Malechovi, že mu tento
způsob řešení povolil bývalý starosta, který však P. Malechovi sdělil,
že mu nic takového nepovolil.
Starostka s občanem promluví, ale
tento nájezd je nepřípustný.
Občan ze Sedlíkovic žádá
o pronájem sálu v Sedlíkovicích a to
dne 16. 4. 2022. RM schvaluje
pronájem sálu v Sedlíkovicích za účelem rodinné oslavy dne 16. 4. 2022
za částku 1 000 Kč. Hlasování:
5/0/0.
J. Klika žádá o zhotovení
kovového zábradlí u kostela na Horním Bukovsku, stejného jako v zatáčce před kostelem. Jako další

úpravu navrhuje vyšrafovat chodník
na silnici v místě autobusové zastávky.
Občan ze Hvozdna požádal
o koupi pozemku parc. č. 1041/14
v Popovicích u Dolního Bukovska.
Na tomto pozemku vedou sítě a je to
ostatní komunikace/ostatní plocha.
Není možné tento pozemek prodat.
L. Malecha informoval o záměru
již dále neprovozovat hospodu
na hřišti. Nyní zajistí chod po dobu
konání zápasů, ale dále již nechce
hospodu provozovat. Do konce
ledna zváží, jak bude upraven
nájemní vztah a bude informovat
RM.

62. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 24. 1. 2022
Přítomni: I. Makovičková,
T. Pavlásek, J. Klika, P. Malecha,
Z. Tůma

Host: OLH – Karel Jedlička

Projednáno:

RM provedla kontrolu došlých
faktur a platby provedené přes
pokladnu. Stav finančních prostředků k 24. 1. 2022 je 14 350 762 Kč.
Parkování kamionů v Dolním
Bukovsku. Původní záměr – požádat
SÚS, aby zřídili sjezd do AGROdružstva je nereálný. Za účelem
zprůjezdnění Bukovska a minimalizace přestupků na úseku
dopravy se tedy aspoň městys
pokusí zřídit odstavnou plochu
a nikoli odstavné parkoviště, to by
dopravní inženýr nepovolil kvůli
nutnosti rozšířit v místě odbočení
silnici a zřídil odbočovací pruh.
Dofinalizujeme navrhovanou výměnu pozemků s Agrodružstvem a budeme konat.

Starostka vyvolala jednání
s vlastníky paneláků v ulici
U Cihelny. Výsledkem je dohoda, že
vzniknou parkovací místa. Nepůjde
o zpevněné prostory asfaltem, ale
drtí. K parkování však zcela dostatečná. Městys zajistí materiál, vlastníci realizaci.
RM jednala o lesních cestách.
Jako vlastník lesů má městys nárok
na dotaci na vybudování lesních cest
o přibližném rozsahu 1,8 km. RM
navrhuje jednu cestu v obecním lese
na Horním a druhou v Malsínech. Z.
Tůma navrhuje zpevnit cestu od Strhanky, která je ale ve vlastnictví
společnosti HELUZ v.o.s. Zmulčoval
by ji J. Ambrož tak, jak udržuje jiné
cesty v Bukovsku a okolí.
RM řešila pacht občanovi z DB.
Vzhledem k tomu, že záměr
avizovaný občanem na pozemku č.
229/2 v kú Pelejovice není z pohledu
zákona o lese a zákona o myslivosti
realizovatelný, ustupuje RM od záměru mu tento pozemek pronaj￼4

mout, pokud zůstane Myslivecký
spolek nečinný a zachovat jeho
původní účel lesního pozemku
a zároveň schvaluje změnu pozemku
parc. č. 229/2 v kú Pelejovic- způsob
užití a druhu pozemku jako les/lesní
plocha. RM pověřuje OLH K.
Jedličku k těmto úkonům. RM
schvaluje změnu druhu pozemku
parc. č. 229/2 v kú Pelejovice U DB
na les/lesní plocha. Hlasování:
5/0/0.
OLH K. Jedlička požádal
o schválení ceníku na lesní práce.
Jedná se o standardní ceny v čase
a místě obvyklé. RM schvaluje ceny
práce v lese pro rok 2022. Hlasování:
5/0/0.
Starostka předložila cenové
nabídky na zhotovení chodníků
ve Svinenské ulici. Byly proto
osloveny 3 společnosti: RM tedy
poptávala zhotovitele výstavby
chodníků, konkrétně dle ceny za celý
chodník o délce 104 m a šířce
1,5 metru s předdlážděním. Bude

Z úřadu městyse
nutné i přesadit 3 dopravní značky.
Osloveny byly 3 subjekty (viz
tabulka).

RM schvaluje zhotovitelem akce
„chodník ve Svinenské
ulici“ společnost DV stav s.r.o.,
se sídlem Riegrova 1782/31, 370 01
ČB, IČ 28142551 za cenu 492 000,- Kč

Společnost

bez DPH za chodník o délce 104 m a
šířce 1,5 m. Hlasování: 5/0/0.

Cena Kč bez DPH

Pořadí

DV stav s.r.o., Riegrova 1782/31, 370 01 ČB IČ: 28142551

492 000

1.

ROLLER s.r.o., Vitín 66, 373 63, Ševětín. IČ: 04705769

495 700

2.

Panel servis CB s.r.o., Na Sadech 1854/29, ČB IČ: 08515506

498 100

3.

26. jednání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko konané dne 7. 2. 2022
Přítomni: JUDr. Eva Bartošová,
Jiří Brčák, Božena Janečková, Jaromír
Klika, Mgr. Ivana Makovičková, Petr
Malecha, František Mazanec, Ing.
Jan Němec, Tomáš Pavlásek, Ing. Jan
Svoboda, Mgr. Anna Šubrtová,
Zdeněk Tůma, Ing. Jan Zasadil.

Omluveni: Ing. Jan Bořuta, Jan
Kohout.

Dotazy k činnosti RM

Předmětem dotazů zastupitelů
byly zápisy z jednání RM č. 60 – 62.

Mgr. Šubrová má dotaz k dořešení problému s nepovoleným
vybudováním vjezdu k nemovitosti
v ul. V Hradu – starostka uvedla, že
bylo jednáno s vlastníky a věc bude
dořešena se stavebním úřadem
v Týně nad Vltavou. Lhůta k nápravě byla stanoveno na 1 měsíc
s tím, že vlastníci si nechají vypracovat vhodné řešení projektantem.

JUDr. Bartošová upozornila, že je
potřeba doplnit zápis z jednání RM
ohledně nepřesnosti při schválení
pachtu na poz. pč. 236/21 v kú DB –
nepřesnost již byla odstraněna.

Ing. Němec požaduje upřesnění
výběru zhotovitele chodníku v ul.
Svinenská, je přesvědčen, že nebylo
postupováno v souladu s minulými
usneseními RM a cena za zhotovení
chodníku je nepřiměřeně vysoká.
Starostka vyzvala přítomného
zástupce vybrané firmy k vysvětlení
– ing. Pospíšil uvedl, že v případě
zhotovení chodníků v ul. Veselská

u Agrodružstva byl na realizaci
použit materiál městyse, proto byla
cena za zhotovení nižší, a tak to bylo
i tehdy ze strany městyse poptáváno. Chodník v ulici Svinenská
vyžaduje jiný technologický postup
realizace, a proto se cena liší.

Z. Tůma má dotaz, zda bude
současně zbudováno parkoviště
u hřbitova – zatím není přeložena
kaplička na energie na předmětném
pozemku, a proto bude tento
problém řešen po přeložení kapličky,
jde o to, aby byla co nejefektivněji
využita parkovací plocha co
do kapacity a vhodné řešení
se hledá.

Byla podána informace k realizaci parkovací plochy u bytových
domů v ul. U Cihelny – na zhotovení
se budou významně podílet majitelé
bytových domů – bude zbudována
zpevněná plocha pro parkování
z recyklátu, který dodá městys.

P. Brčák má připomínku k zakončení chodníku u vodárny, kde je
nebezpečná nerovnost – bude řešeno
upravením terénu.

Občan má dotaz k dořešení
pachtu pozemku. Starostka shrnula
dosavadní stav s tím, že v létě byl
pacht uzavřen s Mysliveckým spolkem Dolní Bukovsko s tím, že MS
prostor vyčistí, vybuduje pozorovatelnu zvěře a prostor osadí
infotabulemi, Lhůtu měl MS do konce roku 2021 s tím, že v předmětném
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usnesení bylo uvedeno, že pokud
do konce roku 2021 nebude záměr
MS zrealizován, začne se jednat
se zájemcem. Do daného termínu
nebylo vybudováno nic, ani nebyla
žádná z avizovaných prací zahájena,
tedy se zájemce domáhal uzavření
pachtovní smlouvy. Věc dále řešila
opět rada městyse s násl. závěrem.
Z jednání RM vyplynulo, že vzhledem k tomu, že záměr avizovaný
na pozemku č. 229/2 v kú Pelejovice
není z pohledu zákona o lese
a zákona o myslivosti realizovatelný,
může být některými občany
i vnímán jako kontroverzní, i přes
veškerou snahu a ujišťování
od zájemce, že veškerá činnost bude
probíhat v souladu se zákony,
ustupuje RM od záměru mu tento
pozemek pronajmout. Další související záležitost je existence tzv.
staré bažantnice, jejíž vlastník je MS
a to nedalo souhlas k jakékoli
manipulaci s ní zájemci. Nejen
z d ů v o d u v z n i k a j í c í h o s p o ru
na několika stranách, kdy MS
nekonal, ač konat měl a z důvodu
pochybností týkající se legálního
a humánního využití pozemku,
schvaluje RM změnu druhu pozemku parc. č. 229/2 v kú Pelejovice –
způsob užití a druhu pozemku jako
les/lesní plocha. Starostka zároveň
zdůraznila, že je zcela v kompetenci
městyse, jak bude se svým majetkem
nakládat a zájemci se omluvila za to,

Z úřadu městyse
že ho neinformovala neprodleně
o odstoupení od záměru a za případné vzniklé potíže.
Schválení výběru zhotovitele
akce „Komplexní rekonstrukce ul.
J. Koláře“.

Vzhledem k náročnosti výběru
zhotovitele provedl výběrové řízení
zhotovitele investor rekonstrukce
silnice, a to SÚS Jihočeského kraje,
ČB. Bylo hodnoceno pět nabídek.
Ke schválení byla vybrána nabídka
firmy SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby
JIH, IČ 48035599 s nabídkovou cenou
pro část stavby financovanou
městysem ve výši 14 596 306,65 Kč
bez DPH. Na vodohospodářskou
část stavby (rekonstrukce vodovodu
a kanalizace) bude DPH uplatněno
v plné výši. Zastupitelstvo městyse
Dolní Bukovsko schvaluje zhotovitelem akce „Komplexní rekons t r u k c e u l . J . K o l á ř e “ fi r m u
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
s nabídkovou cenou 14 596 306,65 Kč
bez DPH. Hlasování: 13/0/0.
Schválení inventarizační zprávy

Zastupitelům byla předložena
inventarizační zpráva z provedené
inventarizace majetku, pohledávek
a závazků městyse k 31.12.2021.
Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje inventarizační
zprávu z provedené inventarizace
k 31. 12. 2021. Hlasování: 13/0/0.
Majetkové záležitosti

Občan z Popovic předložil již
loni městysu návrh na projednání
vzájemných vlastnických a uživatelských vztahů k parcelám v jeho
vlastnictví, které jsou užívány městysem s tím, že navrhuje směnu jeho
tří pozemků za adekvátní část
pozemku, se kterým sousedí. Zastupitelstvo se nekloní k navrhované
směně pozemků, necítí zde zájem
městyse, pouze pozemek o výměře
7m2 by bylo vhodné vlastnit. Tedy
starostka navrhla, že nabídne
vlastníkovi, že předmětný pozemek
koupí za cenu dle odborného

stanoviska, tedy 700 Kč/m2, neboť je
to komunikace v obci.

Zastupitelé projednali prodej
pozemku pč. 1663/8 a 1663/9 v kú
Radonice. O koupi požádal občan z
Radonic. Záměr prodeje byl
zveřejněn 30. 4.-15. 5. 2021. Starostka
navrhuje pozemek prodat za cenu
200 Kč za m2. Po zveřejnění záměru
bylo OV Radonice vysloveno
souhlasné stanovisko k prodeji výše
uvedených pozemků. Zastupitelstvo
městyse Dolní Bukovsko schvaluje
prodej pozemků pč. 1663/8 a 1663/9
v kú Radonice u Drahotěšic
o celkové výměře 212 m2 za cenu
200 Kč za 1 m2. Hlasování: 13/0/0.

Zastupitelé projednali prodej
nemovitosti – st.p.č. 36 o výměře
533 m2 a dále budovu čp. 33 stojící
na části pozemku st. 36, vč. pozemku
p.č. 157/1 (zahrada) o výměře
432 m2, to vše v k.ú. Dolní Bukovsko.
O koupi požádal zájemce z Velešína.
Byla dohodnuta kupní cena ve výši
5,1 mil. Kč, kterou navrhuje kupující
uhradit ve třech splátkách a to
nejpozději do 30. 6. 2022. Do domu
by se rád nastěhoval spolu s rodinou
ihned po uzavření kupní smlouvy.
Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje prodej nemovitosti čp.33 stojící částečně
na st.p.č.36, st.p.č. 36 o výměře
533 m 2 a pozemek pč. 157/1
o výměře 432 m2, vše v kú Dolní
Bukovsko za kupní cenu 5,1 mil. Kč.
Kupní cena bude uhrazena dle
ustanovení v KS ve třech splátkách
a to nejpozději do 30. 6. 2022.
Přechod vlastnického práva bude
uskutečněn po uhrazení celé kupní
ceny nemovitosti. Hlasování: 11/2
(Jiří Brčák, Ing. Jan Němec)/0.

Starostka informovala o možnosti zapojení se do grantového
programu JčK pro vítání občánků.
Pro zapojení musí být zpracována
a schválena vyhláška, která bude
poskytování příspěvku při vítání
občánků upravovat. Pokud bude
městysem nově narozeným občánkům poskytnut finanční příspěvek,
bude ve stejné výši přispívat i JčK.

Starostka opět otevřela diskuzi
o směně pozemků s Agrodružstvem
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pro zajištění plochy pro parkování
kamionů na území městyse.
Vzhledem k tomu, že kamiony
na území městyse parkují na nevhodných a nepovolených místech,
má městys záměr zbudovat v areálu
Agrodružstva odstavnou plochu
s bezpečnostním zajištěním pro
parkování. Je potřeba zveřejnit
záměr směny pozemků a poté
navrhnout realizaci odstavné plochy.
K tomuto bodu proběhla diskuse,
kdy F. Mazanec, J. Brčák a Ing.
Němec mají za to, že nemá být
úkolem městyse řešit záležitosti,
které přímo městys není povinen
řešit s tím, že zde se jedná o službu
pro občany, která je drahá a nesmyslná, stojí nás čas a peníze.
Starostka reagovala tvrzením, že
tímto se neřeší pouze záležitost
několika řidičů kamionů, ale
i občanů, v jejichž sousedství kamiony parkují a působí hluk, kouř
a zápach. Navíc, pokud se kamiony
odstaví na kraj městyse, uvolní
se tím i parkovací kapacity pro
občany, kteří nemají nyní kde
zaparkovat auta. Navíc služba bude
pro řidiče kamionu zpoplatněna, aby
si vydělala na vstupní náklady.
Rovněž starostka má za to, že doba
generuje novou agendu, že je nutné
řešit situace, které vyplývají z aktuální doby a na které zákon nemyslel.
I přesto dále někteří zastupitelé
nesouhlasí s jakýmkoli řešením této
věci. Závěrem Ing. Němec požaduje
předložit náklady související s řešením parkování před tím, než se akce
začne jakkoli realizovat.

Zastupitelům byl předložen
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ZŠ
a MŠ Dolní Bukovsko, kterým
městys předává hmotný majetek
ve výši 32 936,20 Kč. Jedná se o 6 ks
výstavních paravánů pro výuku,
které byly pořízeny z příspěvku
firmy Heluz. Zastupitelstvo městyse
Dolní Bukovsko schvaluje Dodatek
č. 2 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ
Dolní Bukovsko na předání majetku
ve výši 32 936,20 Kč. Hlasování:
13/0/0.

Zastupitelům byl předložen
návrh na schválení nového člena

Z úřadu městyse
finančního výboru, neboť je potřeba
doplnit počet členů výboru. Jedná
se o Bc. Jiřího Matouška. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovko
schvaluje členem FV Bc. Jiřího
Matouška (nar. 1994). Hlasování:
13/0/0.

Pro zadání studie rozparcelovanosti pro dvě lokality v Dolním
Bukovsku je potřeba souhlas zastupitelstva. Jedná se o lokalitu Z.DB
4 (Padělky II) a Z.DB 6 (městys není
vlastníkem pozemků). Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje zadání územní studie
rozparcelovanosti pro území Z.DB 4
a Z.DB 6 a pověřuje zpracováním
zadání Městský úřad Týn nad
Vltavou. Hlasování: 13/0/0.

Dále starostka informovala
o záměru využít možnosti bezúročné
půjčky od SMO Bukovská voda.
Vzhledem k tomu, že městys má
rozpracované a do budoucna naplánované velké investiční akce, je
možnost bezúročné půjčky velmi
výhodná. Dle předběžných jednání
by byly prostředky ve výši 12 mil. Kč
zapůjčeny bezúročně, bez zástavy
a se splatností 10 let. Zastupitelstvo
městyse Dolní Bukovsko schvaluje
podání žádosti o bezúročnou půjčku
od SMO Bukovská voda ve výši

12 mil. Kč se splatností 10 let.
Vysvětlila, že možnost půjčit si
bezúročně peníze od Sdružení je
velmi cenná a obzvláště nyní, kdy je
velká rozestavěnost a peníze budou
účelně vynaloženy a inflace je 10%,
se půjčka vyplatí. Za předpokladu,
že se bude splácet 1,7 milionu ročně
po dobu 10 let je jisté, že městys
na splátky mít bude a navíc takový
výdaj je vůči očekávaným příjmům
velmi nízký. Dodala, že 5 milionů
máme půjčeno na stavbu ČOV
na Horním z loňska, proto ta splátka
1,7 milionu ročně. Nyní žádný dluh
nesplácíme a naposledy se splácela
půjčka v souvislosti se stavbou MŠ
DB a splácelo se 1,3 milionu ročně,
což nepůsobilo žádné potíže našemu
rozpočtu. Hlasování: 12/0/1 (Ing.
Jan Němec).

Ke dni 7. 2. 2022 je na běžných
účtech městyse zůstatek ve výši
12 713 096,29 Kč a na běžném účtu
fondů 3 817 025,58 Kč.
Různé – připomínky, dotazy
a interpelace zastupitelů městyse

Ing. Němec má dotaz k dokončení akce „Nástavba ZŠ“ – starostka
se stavebním technikem informovali
o aktuálních skutečnostech, kdy je
před kolaudací. Pravděpodobně

Prodávaná nemovitost čp. 33
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bude nutné vyřešit některé záležitosti související s požárními
předpisy, jako např. odvětrávání,
protože v souvislosti se stavbou
se jako objekt pro kolaudaci počítá
i celý prostor schodiště jako únikové
s c h o d i š t ě s e z v ý š e n o u m í ro u
požárního rizika.

P. Brčák má dotaz k postupu
stavby „Lékařského domu“ – starostka uvedla, že je postupováno dle
harmonogramu prací a pravidelně
se konají kontrolní dny, vždy v pátek.

Informace k akci „ČOV Horní
Bukovsko“ – je uzavřena smlouvy
o dílo se zhotovitelem a stavba by
měla dle počasí být započata
v měsíci březnu, nyní již probíhá
odkácení prostoru.

Paní Janečková má dotaz, zda
bude provedeno dočištění lesa
na Horní Bukovsko po těžbě – bude
provedeno dle pracovní vytíženosti
lesních dělníků.

Ing. Svoboda má dotaz, kdy
bude sepsána kupní smlouva
na prodávaný pozemek v Popovicích
– starostka uvedla, že v týdnu
se zájemce dostaví k podepsání
smlouvy.

Ze školky

Oslava svátku Tří králů v mateřské školce.

Krtečci staví sněhuláka na školní zahradě.

Zimní radovánky u Berušek.
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Ze školy
Nástavba budovy základní školy
pochopitelná. Po dobu stavby jsme
se potýkali s různými potížemi,
komplikovalo nám stavbu tradičně
i počasí. Nakonec jsme v rámci pojistné
události zrekonstruovali i patro pod
nástavbou, neboť tam v období jarních
intenzivních dešťů protekla voda
ze střechy. Stavbu se nám podařilo
realizovat s přispěním od integrovaného
regionálního operačního programu iROP
Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
projektu Zvyšování kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dolní
Bukovsko, přičemž dotace činila bezmála
3 000 000 Kč. Ve třídách bude nábytek
na míru, do lavic bude zaveden
elektrický proud a ve třídě výtvarné výchovy bude
do lavic zavedena i voda. „Na novou učebnu chemie
se těším, zabydluji se v novém kabinetu a věřím, že i děti
bude chemie v nové třídě s krásným výhledem bavit“,
říká paní učitelka chemie Mgr. Milena Zahradníková.


Loni touto dobou u nás začala na naše poměry veliká
stavba, kdy jsme začali realizovat nástavbu budovy
základní školy. Nová budova byla zvýšena o jedno
podlaží, kde vznikly dvě odborné učebny, kabinet
chemie a dívčí i chlapecké toalety. Rekonstrukcí byl
dotčen i celý trakt schodiště a rovněž musely být některé
dveře vyměněny a jiné nově instalovány v souvislosti
s požární bezpečností. Stavbu prováděla na základě
otevřené veřejné zakázky společnost HORA s.r.o.
z Tábora a stála nás 10 120 000 Kč. Jedná se o systém
dřevostavby, toto řešení bylo zvoleno s ohledem
na statiku budovy, která i tak musela být zesílena. Stavbu
se podařilo dokončit o měsíc později, ale vzhledem
k současné situaci ve stavebnictví je prodleva

Ivana Makovičková

“Virtuálně v elektrárně” aneb On-line výlet s 8. třídou do Temelína
Již podruhé jsme využili nabídku virtuálního
programu Infocentra JE Temelín – “Virtuálně
v elektrárně”. Dříve (před covidem) bývalo zvykem, že
jsme s 8. a 9. třídou jezdívali na exkurzi do JE Temelín.
Proto jsme rádi, že jsme opět mohli využít tento ojedinělý
alternativní program.

Dne 12. 1. 2022 jsme se společně s 8. třídou připojili
k on-line výuce, kterou kvalifikovaně vedli dva průvodci.
Postupně nás provedli všemi sektory jaderné elektrárny
a s pomocí různých interaktivních prvků vysvětlili
základní principy výroby elektrické energie. Vstoupili
jsme i do nejstřeženějších prostor a viděli jsme, jak
se mění palivové články v jaderném reaktoru, jak se řídí
jaderná reakce a jak se ukládají použité palivové články.

Na závěr si žáci zasoutěžili o ceny. V soutěži
se prosadila Anežka Karbanová a od společnosti ČEZ
dostala jako odměnu plyšáka Joulinku, tašku a doplňky
k výbavě jízdního kola.

Marie Chroustová
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Ze školy
Lyžařský výcvik 2022

Předposledním lednovým dnem začal pro čtyřicet
žáků sedmé až deváté třídy lyžařský kurz. Kurz probíhal
na šumavském Špičáku u Železné Rudy. Ubytováni jsme
byli v hotelu Bohemia, pár desítek metrů od sjezdovek
a vleků. S výhodnou polohou jsme byli maximálně
spokojeni.

První den kurzu jsme prozkoumali zasněžené okolí,
ubytovali se a rozdělili se do lyžařských a snowboardových skupin. Od druhého dnu jsme zamířili
na svah. Žáci zdokonalovali své oblouky, obraty, postavení a také pády. Intenzivní čas na sněhu se vyplatil,
u všech zúčastněných byly vidět velké pokroky.
Na lyžích nebo snowboardu žáci s instruktory trávili skoro celé dopoledne a odpoledne. Výjimkou byl
„odpočinkový“ středeční den, ve kterém jsme odpoledne
vlakem navštívili centrum Železné Rudy.

Společné večery vyplňovala soutěž osmi týmů
v různých disciplínách a úkolech. Žáci řešili kvízy, sbírali
barevné kruhy v přírodě nebo řešili rébusy.

Celý lyžařský kurz proběhl ve složité době bez
významnějších problémů a zranění. V autobuse
i následně ve škole byla slyšet všeobecná spokojenost.

Mgr. Radek Hřivnáč


se ubytovali v hotelu Bohemia a odnosili lyžařskou
a snowboardovou výzbroj do lyžárny. Odpoledne jsme
vyrazili obhlédnout místní terén a pomalu se seznámit
s okolím. Program celého týdne byl stejný: budíček v
7:00, v 7:30 snídaně. Dopolední a odpolední program byl
v rámci výcviku. Někdo si vybral lyžařský, někdo zase
snowboardový. Po obědě jsme měli chvilku odpočinku,
než jsme vyrazili opět na svah. Večerní program byl
sestaven ve formě kvízů, lušťovek, ztvárnění postav.

Jsme rádi, že jsme si tento týden velmi užili.

Žáci 9. třídy

Na lyžařském výcviku se nám velice líbilo. Naučili
jsme se zde nové lyžařské a snowboardové styly. Byli
jsme rozděleni na tři skupiny: pokročilí, začátečníci,
snowboardisti. Nejvíce nás bavilo sjíždět červenou
sjezdovku, která byla opravdu strmá, ale myslíme si, že
jsme si to opravdu užili.

Začátečníci se po čase přesunuli z cvičné loučky
na strmější svah.

Jídlo bylo průměrné, ale obsluha velice příjemná.
Ve středu jsme jeli vlakem do Železné Rudy na výlet.

Večerní program byl také super. Dělali jsme různé
kvízy nebo jsme ve tmě hledali světlušky.

Také jsme se poučili ze slov instruktorů. Výcvik byl
opravdu super a těšíme se až bude další.

Účastníci kurzu


Společně se 7. a 8. třídou jsme vyrazili
na „lyžák“ na Špičák. Odjížděli jsme v 8:30 hodin.
Zhruba za 3 hodiny jsme byli na místě. Následně jsme
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Ze školy
Za tento necelý týden jsme nasbírali spoustu zážitků.
Někteří si zopakovali lyžování a jiní se lyžovat naučili.
Na sjezdovkách byla vždy legrace a nikdy jsme
se nenudili. Někteří chodili do lesa na houby, jiní
vypadali jako sněhuláci a ojediněle se vyskytla
i helikoptéra.

V pokojích nebyli pavouci, jídlo bylo dobré, nejlepší
byly snídaně, díky volnému výběru jídla.

Ve středu odpoledne jsme byli v Železné Rudě, kde
jsme si zašli do cukrárny i na pizzu.

Naše paní učitelka Zahradníková, zároveň naše
zdravotnice, nám každý den vymýšlela večerní program.

Učitelé i instruktoři nám byli vždy nápomocní,
kdykoliv jsme to potřebovali. Lyžák jsme si moc užili.

Tým NEWÍME

Poprvé v životě jsme měla možnost podívat se na
hory v zimě. Vydali jsme se se školou na lyžařský výcvik
do Železné Rudy. Půjčila jsem si snowboard, protože
jsem se chtěla naučit spíše na něm než na lyžích. Moc
se mi líbila zimní krajina a hotel, ve kterém jsme byli
ubytovaní. První den jsme se šli projít. Až druhý den
jsme se dostali konečně na svah. Snowboardové základy
se všichni naučili poměrně rychle, ale velký svah už
hodně lidem dělal problém. Za pár dní bylo vše jinak
a my jsme sjeli menší kopec bez problémů. Poslední dva
dny jsme jezdili na modré sjezdovce, která byla už pro
některé náročnější, ale nakonec ji zvládli všichni.

Jídlo mi chutnalo, ale mrzelo mě, že nevařili podle
jídelníčku.

Většinu dnů nám sněžilo.

Tenhle lyžařský kurz byl úžasný a bude to pro mě
nezapomenutelný zážitek.

Aneta Ardamicov

á
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Z městyse a osad
Lesní hospodářství v Bukovsku vloni a letos
V Dolním Bukovsku a osadách působím jako
odborný lesní hospodář více než rok a na této stránce
informuji občany s plány v lese v tomto roce. Před
vlastním zalesněním na plochách určených k výsadbě
bude provedena likvidace klestu frézováním, činnost je
výrazně dotována státem a veškerý bio materiál je
ponechán v lese. Je to v mnoha směrech šetrná
alternativa k pálení klestu. Před vlastním podzimním
zalesněním dojde na většině ploch rovněž k ošetření
herbicidním postřikem proti ostružinám a jiným
náletovým dřevinám. Vy, kteří chodíte do lesa, víte, že
místy je v lese spousta ostružiní, pokud se nevydáte
přímo po pěšině.

Dosud byly od podzimu 2021 vysázeny tyto
oplocenky: v Malsínech jsou čtyři oplocenky zalesněné
dubem a jedna částečně bukem, cca 6 000 ks celkem.
V lese Neplacháku je vpravo při příjezdu vysázena jedna
velká oplocenka – cca 6 850 ks dubu.

Oplocenky v plánu pro rok 2022 jsou tyto: u Strhanky
budou tři, kde bude celkem 10 000 ks dubu,
za slepičárnou v Kopaninách bude vysázeno cca 4 000 ks
dubu v lese Obecňáku (na Horním) jedna plocha dole
a jedna nahoře, kde bude vysázeno asi 6 000 ks a 2 000 ks
dubu. Ještě bude v lese v Neplacháku dole osázena jedna
oplocenka jedlí + bukem – cca 1 000 stromků.

Těžba v plánu pro rok 2022 proběhne nahodilá
v souších a to v objemu asi 700 kubíků. Bude káceno
převážně v lese Neplacháku a ve Hvozdenském lese,
z toho stromy napadené kůrovcem představují asi 150
kubíků. Rovněž budou prováděny výchovné zásahy
případně nahodilá živelná těžba max. o objemu 500
kubíků, dále probírky převážně do 40 let věku porostu
zejména ve Hvozdenském a Neplachovském lese.
Budeme dělat prořezávky na 3 hektarech plochy
v Malsínech.

Co jsme dělali na Strhance? Vzhledem
k neutěšenému stavu lesního porostu kolem Strhanky,
který byl svým zakmeněním pod zákonnou hranicí,
došlo ke kácení jeho části, ponechali jsme kvalitní
náletové duby, následně dojde k drcení plochy frézou
na klest, v průběhu roku 2022 se převedou části
pozemku cca 0,4 hektaru celkem, které jsou evidovány
jako ostatní plochy na les. Na podzim dojde ke stavbě
oplocenek a zalesnění dubem. Dokáceno bylo přibližně
150 kubíků dřeva, z čehož část, asi třetina, byla živelná
kalamita a zbytek bylo dočištění a dokácení především
osik a suchých smrků.

Co jsme dělali podél cesty směrem na Horní?
V porostech podél komunikace z Bukovska na Horní
došlo k přípravě porostů, odkácení méně kvalitních
a suchých stromů a těch výrazně nakloněných nad
komunikaci, to vše jako příprava pro budoucí přirozenou
obnovu těchto porostů. Odtěženo bylo celkem 600
kubíků z obou stran komunikace, z toho 150 m3 souší,

30 m3 živelné kalamity z letních měsíců a zbývající část
byla odkácena jako příprava pro přirozenou obnovu lesa.

Lesní cesty – zpevnili jsme lesní cestu v Radonicích
na Jednotách do Hvozdenského lesa, obnovujeme pěšinu
z obecního lesa z Horního od Radličky směrem na Nový
Dvůr.

Letos rovněž vyčistíme lesík podél silnice po obou
stranách vedoucí z Bukovska na Pelejovice. V tomto
místě byly občanům zadány samovýroby, přičemž
v lesíku vpravo ve směru na Pelejovice se nám dříví
ztrácí, jednoduše řečeno krade.

Karel Jedlička, OLH

Příprava cesty od Radličky k Novému Dvoru
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Zelené okénko
Vodné a stočné, aneb Co to vlastně znamená a za co
platím?

Co tvoří cenu vody?

Cena vody se uvádí za 1 metr krychlový (tedy
1 000 litrů), častěji se setkáváme s označením 1 kubík.
Cena se uvádí zvlášť za vodné a stočné. K tomu se přičítá
DPH ve výši 10 %.

Vodné - voda dodávaná vodovodem. Cenu tvoří
samotná voda a náklady na dodání.
Stočné - za stočným se skrývají náklady na odvod
a čištění odpadní vody.
Druhá složka

V některých městech se můžete setkat s dvousložkovou cenou vody. Zpravidla to znamená, že
se vedle vodného a stočného účtovaného podle skutečné
potřeby účtuje ještě paušální poplatek. Jeho výše
se v jednotlivých městech liší, zpravidla podle průtoku
vodoměru. A takto je to i u nás. Paušální poplatek je
u nás od roku 2016 nezměněn a je účtován ve výši
515 Kč.

průměrem. Cena vody mezi lety 1989 a 2022 vzrostla více
než dvacetinásobně, když v roce 1989 stál kubík stěží
uvěřitelných 1,90 Kč, o 33 let později činí celostátní
průměr zmiňovaných 97,53 Kč. V dřívějších dobách byl
provoz čistíren, kanalizační sítě i další infrastruktury
dotován, proto mohly být ceny nižší. Dnes jsou náklady
rozpočteny v ceně vody. Roční spotřeba vody na osobu
v České republice je 89,2 litru

Aktuální cena vody 2022

Průměrná cena vodného v České republice v roce
2022 je 49,88 Kč, v roce 2021 to bylo 47,19 Kč.

Průměrná cena stočného v České republice v roce
2022 je 45,88 Kč, v roce 2021 byla 44,12 Kč.

Průměrná cena vody v České republice v roce
2022 je 97,53 Kč, v roce 2021 to bylo 93,18 Kč.

Až 38 % roční spotřeby vody v domácnosti padne
na sprchování a koupání.

Při čtyřech použitích toalety denně spláchne
jedna osoba vodu za 1 000 Kč ročně.

Pračka spotřebuje během jednoho cyklu vodu
zhruba za 7 Kč.

Více než třetina spotřeby vody v domácnosti
připadá na sprchování a koupání. V těsném závěsu
je splachování toalety, praní prádla a úklid tvoří jen
13 % z celkové spotřeby vody. 

V příštím vydání se podíváme na tipy, jak ušetřit
vodu nejen v domácnosti.

Cena vodného v Dolním Bukovsku v roce 2022 činí
36,30 Kč a cena stočného je 12 Kč. Znamená to tedy, že
občané městyse v roce 2022 za 1 000 litrů vody platí
48,30 Kč. Z toho vodné činí 36,30 Kč a stočné 12 Kč.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH.
V porovnání s celostátním průměrem 97,53 Kč za kubík
vody si Dolní Bukovsko vede skvěle, voda zde patří mezi
nejlevnější v republice. Dodavatelem vody pro Dolní
Bukovsko a okolní osady je společnost ČEVAK a.s.
Z toho vyplývá, že vodné hradí občané přímo
společnosti ČEVAK a.s., zatímco stočné hradí občané
městysi. Stočné je splatné do 31. 8.

V loňském roce jsme za vodu platili 33 Kč včetně 10%
DPH. Meziročně došlo o zvýšení ceny o 10%. Stočné jsme
nezdražovali od roku 2016. Průměr ceny vody (vodného
a stočného) v roce 2022 v Česku je 97,53 Kč.
Celorepublikové srovnání porovnává pouze města
a uvádí se, že nejlevnější voda (vodné a stočné) je
v Krnově, kde se za 1 000 litrů platí 56,10 Kč. Nejdražší je
v severočeském Frýdlantu, kde kubík vodného
a stočného dohromady vyjde na 138,23 Kč. Takže vidíme,
že u nás, kde celková cena vody a stočného činí celkem
částku 48,30 Kč jsme cenově pod republikovým

Vodárna v Dolním Bukovsku

.
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Poplatky za odpady a psy
Sazba poplatku za likvidaci komunálního
odpadu pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý
pobyt je ve výši 600 Kč za osobu. Poplatek je splatný
jednorázově nejpozději do 30. 4. 2022.

Sazba poplatku za likvidaci odpadu pro fyzickou
osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu tj.
600 Kč. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 30. 4. 2022.

Poplatek za odpad a psa (100 Kč za prvního,
200 Kč za každého dalšího) je možné hradit
v úředních hodinách v pondělí a středu:

• v dopoledních hodinách od 8.00 do 11.30 hodin

• v odpoledních hodinách od 12.30 do 17.00 hodin

Poplatky je možné zaplatit na účet číslo:
123138544/0300, na základě telefonického či
mailového sdělení variabilního symbolu a částky.

Kontakt: 385 726 163, 

e-mail: machova@dolnibukovsko.cz

Vedle cen vody se každoročně mění také poplatky
za svoz komunálního odpadu. Ten je u nás v roce
2022 stanoven na 600 Kč za osobu a kalendářní rok.
V loňském roce to bylo méně, platilo se 514 Kč. Průměrná
sazba poplatku je v ČR 621 Kč. Opět tedy patříme k těm
levnějším. Ráda bych poukázala na to, že u nás vyvážíme
směsný komunální odpad na rozdíl od jiných obcí
pravidelně každý týden.

S vývozem tříděného odpadu bývá potíž, je těžké
dohodnout se se společností, která řeší tříděné odpady,
neboť ti si organizují svoz sami. Někdy naše urgence
o vysypání kontejnerů vyslyší, někdy to trvá déle. V tuto
chvíli poptáváme jinou společnost pro zajištění sběru
prádla, protože stávající kontejnery (ty bílé) firma vyváží
velmi zřídka a je nekontaktní.

Ivana Makovičková

Tříkrálová sbírka
Události posledních dvou let
srazily mnoho lidí na kolena. Ale
také prověřily solidaritu a ochotu
pomáhat. A my jsme během
Tříkrálové sbírky s úžasem
pozorovali, kolik lidí stále
nezištně pomáhá druhým
a podpoří péči o nemocné,
hendikepované, opuštěné…
zkrátka své bližní v těžké životní
situaci. Obdivujeme také charitní
pracovníky, naše kolegy, kteří
pracovali na hraně svých sil,
a přesto se ještě snažili udržet
tříkrálovou tradici živou. Díky nim a armádě
dobrovolníků neztrala tříkrálová tradice kontinuitu
a koledníci v lednu opět zaplavili ulice.


Koledníci z Radonic
a požehnání. Společnými silami znovu dokážeme, že
každá koruna pomáhá tam, kde je potřeba. Děkujeme
za podporu Tříkrálové sbírky. Bude důležitější než kdy
dřív.

Začátkem ledna se již tradičně konala Tříkrálová
sbírka. Ve dnech 1. – 16. 1. 2022 Vás navštívili tříkráloví
koledníci, aby Vám zazpívali, přinesli radost a Boží

Přesto nás nejspíš čekají složité časy, do Charity
přicházejí noví klienti hledající pomoc a na druhé straně
ubývají kapacity, jak lidské, tak finanční. Budoucnost
však vidíme optimisticky, Charita je nadále připravena
pomáhat. Díky Tříkrálové sbírce začneme všichni rok
2022 dobrým skutkem, koledníci zase rozšíří radost
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požehnání a také koledovali pro ty, kteří Vaše dary
nejvíce potřebují. Pro lidi, kteří se mnohdy ne vlastním
zaviněním dostali do svízelné situace, a není v jejich
silách ji řešit. Velmi děkujeme, že se do Tříkrálové sbírky
zapojil i Váš městys Dolní Bukovsko tak částkou
35 503 Kč.


Kolik se vybralo v Bukovsku a osadách?

Dolní Bukovsko 17 698 Kč

H. Bukovsko a Bzí 3232 Kč

Sedlíkovice 3378 Kč

Pelejovice 5495 Kč

Popovice 3210 Kč

Radonice 2490 Kč

Celkem 35 503 Kč
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky Charity Týn nad
Vltavou je 389 333 Kč.

65% vybraných příspěvků bude využito na podporu
charitních projektů:

Klub seniorů Senior Šance, který podporuje setkávání
a volnočasové aktivity pro seniory – besedy, přednášky,
trénování paměti, výuka cizích jazyků, rukodělné dílny

Půjčovna kompenzačních pomůcek – otevření
půjčovny, nákup kompenzačních pomůcek

Projekt SOS rodina zajišťující podporu rodin s dětmi
při řešení jejich nepříznivé sociální situace


Koledníci v Pelejovicích
mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 %
využije na své projekty Charita Česká republika, 5 %
tvoří zákonné režie sbírky.

Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli, za milé
přijetí a za Vaše příspěvky. Velice si ceníme Vaší podpory,
která ukazuje, že nezapomínáte na ty, kteří se bez pomoci
druhých neobejdou.

Bc. Jitka Dopitová

Koordinátorka Tříkrálové sbírky

15 % sbírky je určeno na velké diecézní projekty, 10 %
putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při

Silvestr v Radonicích
Je už tradicí, že na Silvestra dopoledne
se vydáváme na procházku. Cíl letošní
procházky byl Nový Dvůr. Počasí nám přálo
a s dobrou partou nám cesta utekla, přestože
zvolená trasa celkově měřila 15 km.

Po návratu a krátkém odpočinku jsme
se všichni těšili do naší hospůdky, kde jsme
s harmonikou přivítali rok 2022.

Ten, kdo na Nový rok odpoledne měl
dost síly, tak se opět zúčastnil společné
procházky.

Marie Kapinusová
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Z SDH Dolní Bukovsko
Naše činnost je opět v útlumu
zástava. Bude sloužit při výjezdech k mimořádným
událostem a rovněž bude zařazen do systému aktivací
mobilních AED Krajského zdravotnického operačního
střediska ZZS Jihočeského kraje.

Velké díky patří Jaderné elektrárně Temelín Skupině
ČEZ a Městysi Dolního Bukovska za velkou podporu
jednotky, čehož si hasiči velice váží.

Velitel jednotky Klika St. ml.

Začátek tohoto roku se bohužel nese v obdobném
duchu jako ten loňský. Veškerá naše činnost je v útlumu.
V sobotu 18. prosince jsme navštívili výroční valnou
hromadu kamarádů z Chřešťovic. V sobotu 1. ledna
se konala výborová schůze a následovaly tradiční
novoroční doušky, kam jsou zváni všichni členové
našeho sboru. I když letošní účast našich členů nebyla
tak hojná jako v předcházejících letech, tak jsme si to
náležitě užili.

Nyní už se začínáme připravovat na akce, které nás
letos čekají. Největší z nich, budou oslavy 140 let
založení našeho sboru. Pokud se nic zásadního nestane,
toto jubileum budeme slavit v sobotu 11. června. Tímto
srdečně zveme všechny naše spoluobčany.

Za SDH Dolní Bukovsko Tomáš Pavlásek, velitel sboru


Jednotka SDH má nový
defibrilátor
S velmi výraznou podporou od Nadace ČEZ mohl
zřizovatel jednotky dobrovolných hasičů Městysu Dolní
Bukovsko zakoupit koncem roku 2021 automatizovaný
externí defibrilátor (AED) Lifepak 1000. Přístroj
automatizovaný externí defibrilátor je zařízení, které
zvyšuje šanci na přežití osob, u kterých nastala srdeční

Defibrilátor Lifepak 1000

Kvůli silným větrům v posledním měsíci zásahová jednotka často odklízí popadané stromy.
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Rok 1932


zaznamenána v noci 31. ledna, a to -16°C, přes den -10°C.
Od 8. února však nikdy neklesla ve dne pod bod mrazu.
Dne 12. března klesla náhle teplota na -5°C a napadlo asi
12 cm sněhu, takže musely vyjet pluhy na sníh, aby
odstranily závěje a udržovaly silnice sjízdné. Sníh roztál
po třech dnech. Ve dnech 25. a 26. dubna překvapily
noční mrazíky, které zanechaly na ovocných stromech,
hlavně peckovinách, značné škody.


Rok 1932 byl úrodný a počasí bylo příznivé. V obci
Horní bylo napočteno 230 ks hovězího, 150 ks vepřového
dobytka a 20 koní. Toho roku koupil Václav Bradáč
od hraběte Wratislava pole a lesy v naší obci a zároveň
převzal patronát zdejšího kostela (z kroniky Horního
Bukovska).


V únoru bylo místním rozhlasem oznámeno, že bude
provedeno očkování drůbeže proti moru, a proto
chovatelé přinesou s sebou na MNV skleničku
od hořčice, do níž jim bude vydána očkovací látka.
Očkování je povinné.


V rubrice Ze starých kronik pro vás vybíráme záznamy
událostí z obecních kronik, z díla Jana Koláře
o Dolním Bukovsku nebo ze starších příspěvků
dochovaných čísel Bukovských zpravodajů.


Dne 9. března hlásil místní rozhlas, že se budou
v Dolním Bukovsku trávit myši a podkani. Obyvatelstvo
může této příležitosti využíti. Doplatek za trávení
se vybírá ihned.


Rok 1942

Dne 7. dubna z nařízení vyšší moci byl opět odebrán
z našeho kostela malý zvon, stejně jako v roce 1917
za první světové války (z kroniky Horního Bukovska).

Dne 28. května byla vyhlášeno stanné právo. Všichni
lidé žijící v obci, třeba jen přechodně, museli být toho
dne do 24. hodiny policejně hlášeni. Od 21. hodiny do
4. hodiny ranní nesměl se nikdo vzdálit. Za nedodržení
tohoto nařízení byl trest smrti.


Letos se očekává značný vývin škůdců stromoví
a ovoce. Z důvodu toho vybídl MNV pěstitele, aby
provedli jarní postřik ovocných stromů. Nemohou-li
tento postřik provésti sami, jest nutné hlásiti to MNV,
který zařídí, aby postřik provedla státní traktorová
stanice v Týně. Provedení jarního postřiku stromoví je
povinné.


Rok 1962

V lednu panovalo mrazivé počasí. Zamrzala voda
v trubkách vodovodu, na drátech elektrovodu byla silná
námraza, až se dráty prohýbaly. Koncem ledna mrazy až
-18°C, sněhu napadlo asi do 12 cm, tedy pro obilí (ozimy)
i zvěř ve výhodné vrstvě. V únoru se střídaly dny oblevy
s mrazivými, kdy ještě občas napadal slabý poprašek
sněhu.


Dne 11. dubna přiletěli k nám vlaštovičky a 28. dubna čápi.

Krajská nákupna národního podniku Léčivé rostliny
oznámila vývěskou mimořádné prémie za dodávky
heřmánku v Jihočeském kraji.


Následky střídavého počasí se brzy projevily. Vlna
chřipek zachvátila obyvatelstvo měst i vesnic, namnoze
ulehli všichni členové rodin. I lékaři a personál
v nemocnicích byli postiženi. Byly odřeknuty vlakové
spoje pro nedostatek personálu nádražního. Pololetní
prázdniny na školách byly prodlouženy o týden, zde
v Dolním Bukovsku do čtvrtka 15. února. Nemoc
u starších lidí měla v četných případech kritický průběh
(afekce srdeční, plicní i žaludeční).


Až do roku 1972 byl vydáván místním JZD
předchůdce Bukovského zpravodaje – zpravodaj
Rozkvět. Vydával se na 3-5 listech. Byly v něm zprávy
místního jednotného zemědělského družstva, národního
výboru, různých organizací a spolků, obecní knihovny,
školy a průmyslových podniků.

Jihočeská pravda otiskla fotografii domu čp. 129
v Dolním Bukovsku, v němž Alois Jirásek začal psát svůj
slavný román Proti všem a v němž píše i o Dolním
Bukovsku. Proto je také všude na mapách Jihočeského
kraje uváděno u D. Bukovska jméno Aloise Jiráska. Bylo
by žádoucí, aby obyvatele Dolního Bukovska sbírkou
opatřili potřebnou částku ku zhotovení pamětní desky
a její osazení na dům č. 129.


Členky výboru žen si daly závazek, že odpracují
na výstavbě Společenského domu 700 hodin. Obec Bzí
a Žimutice byly vyzvány výborem žen ku zkrášlení obcí
květinami. Bukovská předsedkyně darovala žimutickému výboru sazenice sedmikrás. Majitelé domů
v Bezké ulici velice vkusně osadili květinami záhonky
před domy.


Rok 1982

Jaro bylo teplotně nevyrovnané, spíše chladnější,
srážkově suché. Sněhová pokrývka zmizela 19. března,
půda rozmrzla 23. března.


Rok 1972

Počasí v lednu a únoru vyznačovalo se velmi malými
srážkami a vyšší teplotou vzduchu. Nejnižší teplota byla
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najdeme hodně souší napadených kůrovcem. Bude trvat
dlouho, než budou lesy v pořádku.


V březnu navštívil naši obec jihočeský spisovatel
František Podlaha a besedoval v místní knihovně o svých
dílech. Občané projevili o besedu mimořádný zájem,
neboť František Podlaha působil u nás několik let jako
předseda JZD.


V dubnu byl zakoupen automatický telefonní přístroj
– stál 8 000 korun. Po připojení bude sloužit veřejnosti.
Provozovatelem a majitelem bude naše obec.


Rok 1992


Činnost obecního úřadu byla letos zaměřena
na úpravu, na zvelebení jádra naší obce – řekněme si
hned, že se to pěkně podařilo. Celý nový háv – poprvé
od jejího postavení v roce 1906 – dostala naše škola. Byla
provedena generální oprava střechy: byl opraven krov,
dány nové latě, provedeny potřebné klempířské práce. Z
35 firem přihlášených do výběrového řízení provedla
opravu střechy firma Prüher. Oplechování a klempířské
práce dělal s velkou svědomitostí náš občan, pokrývač
pan Šnorek, důchodce. O prázdninách pak dala škole
novou fasádu pracovní četa obecního úřadu.


Nový rok připomínal svým počasím spíše jarní
svátek. Svítilo slunko, denní teplota byla 2°C. Podobné
počasí bylo během celého měsíce: noční teploty -3°C,
denní kolem 0 i 2°C. Bez sněhu, většinou i bez deště,
občas se vyskytly mlhy. Stejně začal i únor. Po 17. únoru
následoval týden zimy. Napadl sníh, noční teploty -17°C,
přes den -4°C. První jarní den spíš připomínal podzim.
Duben byl velmi chladný, s mrazíky pod nulou. Mrazíky
zasáhly již rozkvétající meruňky. Svátky velikonoční
doprovázely přeháňky se sněžením.

V únoru byla uvedena do provozu pila na pořezání
dřeva. Pracuje pro potřeby obce, ale i pro občany.
Seřezání 1m3 dřeva stojí od 470 do 600 korun. Nařezání
trámů je lacinější, střešní latě jsou pracnější, tedy i dražší.


Dne 28. února byla ohlášena krádež v hornickém
kostele. Z hlavního oltáře byly vzaty obě postranní
sochy, svícny a andělíčkové po stranách svatostánku.

Markéta Farková

Naše obecní lesy jsou ve špatném stavu. Pelejovický
les je vytěžen. Některé části jsou neosázeny. V Malsínech

Statistické údaje aneb Kolik nás tu žije?
Víte, že…

• V Dolním Bukovsku je trvale hlášeno 1247 obyvatel, z toho 175 obyvatel v lokalitě Padělky?

Což je o 27 obyvatel více než před dvěma lety.

• Nejvíce obyvatel žije v ulici Týnská. Konkrétně 183 obyvatel.

• Na Horním Bukovsku žije 105 obyvatel. Což je o 2 více než před dvěma lety.

• V Radonicích žije 96 obyvatel. Což je o 3 více než před dvěma lety.

• Ve Bzí žije 58 obyvatel. Což je o 2 více než před dvěma lety.

• V Pelejovicích žije 46 obyvatel. Což je o 1 méně než před dvěma lety.

• Ve Hvozdně žije 37 obyvatel. Což je o 6 méně než před dvěma lety.

• V Popovicích žije 44 obyvatel. Což je o 2 více než před dvěma lety.

• V Sedlíkovicích žije 37 obyvatel. Což je o 1 více než před dvěma lety.

• V roce 2021 se narodilo 23 dětí z toho 13 děvčátek. 

V roce 2019 se narodilo 18 dětí a v roce 2020 se narodilo 27 dětí.

• Jména dětí loni narozených, která se v tom roce u nás opakovala jsou Ema, Eliška, Richard.

• V roce 2021 zemřelo 13 lidí. V roce 2019 to bylo 18 lidí a v roce 2020 to bylo 12 lidí.

• V roce 2021 bylo přihlášeno k trvalému pobytu v Bukovsku nebo v osadách 31 lidí
a odstěhovalo se také 31 lidí.

Do roku 2022 nám všem přeji, aby nás provázela pouze šťastná čísla!

Údaje jsou k 1. 1. 2022
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Inzerce
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