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Bukovský

zpravodaj

Masopust

Zápis do školky

Oranžový rok

Kulturní přehled na květen a červen 2022
Termín

Akce

Místo konání

13. 5. 2022 Ochotnické divadlo Chrášťany – Nevydařený víkend

KD Horní Bukovsko

21. 5. 2022 Den otevřených dveří a svěcení pivovaru Bukovar

Bukovar D. Bukovsko

28. 5. 2022 15. ročník Memoriálu Fr. Trendy - turnaj dvojic v nohejbalu

Radonice

5. 6. 2022 Dětský den

Sportovní areál D. Bukovsko

11. 6. 2022 Oslavy 140 let výročí SDH D Bukovsko

Sportovní areál D. Bukovsko

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
Vážení spoluobčané, milí přátelé,

zatímco pracujeme na letošním druhém čísle našeho
zpravodaje, za okny řádí opravdové aprílové počasí.
Dnes, 19. dubna sněží jako o Vánocích. Snad až toto číslo
vyjde, bude i jarní počasí.

Všichni jsme pravděpodobně zaznamenali
probíhající rekonstrukci ulice J. Koláře. Podrobnější
informace najdete v tomto čísle zpravodaje.

Na Horním Bukovsku se nyní staví ta tolik let
slibovaná čistička odpadních vod, ta bude hotová v létě.

Lékařský dům je už pod střechou, v těchto dnech
se připravuje montáž oken a stále platí, že otvírat
se chystáme v září.

V souvislosti s investičními akcemi je vhodné zmínit
i to, že jsme se rozhodli si na některé stavební akce
vypůjčit peníze. Konkrétně jsem požádala zastupitelstvo
městyse, aby schválilo žádost o výpůjčku od Sdružení
měst a obcí Bukovská voda. Celkem jsem požádala o
17 milionů Kč, z nichž 12 milionů je určeno
na rekonstrukci ulice J. Koláře a 5 milionů na stavbu
ČOV Horní Bukovsko. Půjčka je bezúročná, nemuseli
jsme ručit žádnými nemovitostmi ani jinak. I vzhledem
k nepředvídatelnému vývoji ve stavebnictví a vzhledem
k tomu, že se nám opakovaně neosvědčilo investiční
akce odkládat, nechci se stavbami a rekonstrukcemi
vyčkávat. Do loňského roku jsme spláceli úvěr, který
jsme si před více než 10 lety vzali na stavbu mateřské
školky. Splátka byla ve výši cca 1,5 milionu a náš
rozpočet to žádným způsobem nezatěžovalo. Nyní
budeme splácet ročně částku 1,7 milionu.

Nedá mi to a musím na tomto místě zmínit i situaci
související s válkou na Ukrajině. Mnozí víte, že jsme
k současné situaci přistoupili jako ti, kdo se rozhodli
Ukrajincům pomáhat. Na znamení podpory jsme
vyvěsili ukrajinskou vlajku s tím, že její pořízení byla
téměř jediná nákladová položka na celé akci. Kvóta,
kterou máme naším hejtmanem stanovenou, činí pro nás
24 obyvatel, o které bychom se měli jako městys postarat.
Na radě městyse jsme rozhodli, že k tomuto účelu
vyčleníme ubytovnu na hřišti, kterou jsme
s dobrovolníky opravili, uklidili a zútulnili. Nábytek
a vybavení věnovali převážně místní občané zdarma.
Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, děkujeme. Až
situace pomine a Ukrajinci se vrátí zpět, neboť avizují, že
se chtějí vrátit zpět, zbyde nám opravená ubytovna,
která může sloužit pro jiné naše účely, což je pro nás
užitečné. Další místo, které máme připravené, je fara
v Dolním Bukovsku. Pokud by tyto budovy nestačily,
pro tyto potřeby ještě zajistíme obecní objekt v nově
rekonstruované obecní budově na Horním, a pak také
patro v nové hasičárně v Pelejovicích.

Jako s každou migrační vlnou i s touto se svezou
možná někteří problémoví lidé. Drtivě ale převažují
rodiny, které z vlasti vyhnaly ruské tanky. Přijely jen
s tím nejnutnějším a jsou vděčni za každou pomoc z naší
strany. Snad jen výjimečně se k nim dostanou stesky

některých spoluobčanů o tom, že kvůli nim teď mají
drahý benzín a plyn (ne, ten máme drahý kvůli
Putinovi), že mají leccos zadarmo (těch omílaných 5 tisíc)
a že stát se má starat v první řadě o naše lidi. Pomáhat
lidem v nouzi je elementární lidskou slušností a mě těší,
že většina našich občanů tento názor sdílí. A i když ho
nesdílíte, vězte, že uprchlíci z Ukrajiny nám nebudou
přítěží. Co konkrétně jsme si jako Češi museli kvůli
přicházejícím Ukrajincům odepřít? I přes mou velkou
fantazii mě toho moc nenapadá…

Během dubna se nám podařilo vysadit některé
ovocné aleje. Nejdelší z nich je v Radonicích směrem
k Pelejovickému lesu, dále v Sedlíkovicích podél
nedávno vzniklé cesty a pak kolem stezky nad Padělky
směr Popovice. Alej je složena z převážně ovocných
keřů.

Cestu, která vznikla mezi Sedlíkovicemi a Bošilcem
využívá stále více aut, ač zejména na těžší auta nebyla
vůbec dimenzována. Pokud tedy musíte bezpodmínečně
jet právě tudy, myslete na to, že vjíždíte do Sedlíkovic,
které nebývaly dříve průjezdné a na návsi si často hrají
děti. Uzpůsobte tomu tedy i jízdu, ať nemusíme na kraj
Sedlíkovic z obou směrů instalovat retardéry.

V dubnu jsme se podíleli na celorepublikové akci
„Ukliďme Česko!“ a všem, kteří se zúčastnili a pomohli
zaplnit pytle odhozenými odpadky, ze srdce děkuji.
S politováním musím konstatovat, že ve stoce bylo ještě
víc odpadů než loni, což mě při úklidu samotném vedlo
k rozluštění hádanky…, víte, jak dlouho trvá vypít
kelímek kávy? Přesně tak dlouho, než dojedete
z Budějovic do katastrálního území Bukovska
a přilehlých osad, neboť jsem si jistá, že např. kolem
Ševětína jich tolik ve stoce rozhodně není. Stejně tak jako
vyhozený odpad od McDonalda…, s konzumací jídla
se končí pravděpodobně asi tak 5 km před cílem cesty,
aby se stihnul odpad vyhodit z auta dříve, než dojedete
domů. Nepochopitelné!

V tomto čísle zpravodaje zveřejňujeme tradičně
i přehled plánovaných kulturních, společenských
a sportovních akcí. Věřím, že budeme mít příležitost
se na některé z nich setkat.

Krásné jarní dny plné pohody vám přeje vaše
starostka.

POZVÁNKA

Tělovýchovná jednota Dolní Bukovsko, z.s. 

pořádá v sobotu 11. 6. 2022 od 18 hodin
na hřišti

VALNOU HROMADU.

Zveme všechny členy TJ.

Občerstvení zajištěno.
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Z úřadu městyse
Zápis z 63. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 28. 2. 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
21. 2. 2022 je 15 428 806,- Kč.

Starostka informovala radní, že
minulý týden proběhlo jednání
v Malsínech a u Strhanky s tím, že
se domluvilo, že část cesty vedoucí
k tzv. Farskému rybníku ze směru
od cesty DB-Bzí bude zpevněna,
protože je nyní podmáčena
z rybníka. Rovněž bude zpevněna
cesta ke Strhance, v některých
místech už se opět tvoří kaluže.
Kolem Strhanky byla určena trasa
stezky Pelejovice-DB, kterou si přejí
Pelejovičtí.

Radní navrhli svolat kontrolní
den pro zastupitele do Lékařského
domu, aby měli možnost podívat se,
jak stavba pokračuje. Starostka
navrhne termín a informuje zastupitele.

RM navrhuje podat žádost
o dotaci na pořízení majetku pro
JSDH, konkrétně se jedná o pořízení
zimních pneumatik na CAS Tatra.
Předpokládaná cena je přibližně
100 000 Kč, dotace je ve výši 70 %
z částky 100 000 Kč. RM schvaluje
podání žádosti o dotaci za účelem
pořízení zimních pneumatik na vůz
CAS Tatra v předpokládané výši
100 000 Kč. Výše dotace je 70%
z ceny díla. Hlasování: 5/0/0.

Ředitelka ZŠ a MŠ paní Mgr. A.
Šubrtová předložila RM Výkaz zisku
a ztráty příspěvkové organizace
Základní a Mateřská škola Dolní
Bukovsko sestavený k 31. 12. 2021.
RM bere na vědomí. Ředitelka ZŠ
a MŠ předložila RM Výroční zprávu
o hospodaření za rok 2021. Příjmy
27 989 315,23 Kč. Výdaje
27 871 495,89 Kč. Výsledek
hospodaření 117 819,34 Kč, návrh
rozdělení do fondů – FO 40 000 Kč,
RF 77 819,34 Kč. RM bere na vědomí.
Ředitelka ZŠ a MŠ předložila RM
Účetní závěrku za rok 2021. RM

projednala a schvaluje. RM schvaluje
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Dolní
Bukovsko za rok 2021 a rozdělení
HV do fondu dle předložené žádosti.
Hlasování. 5/0/0.

Starostka předkládá RM Výroční
zprávu o poskytování informací
za rok 2021, ze které vyplývá, že
počet žádostí o informace podle zák.
č. 106/1999, o svobodném přístupu
k informacím, v roce 2021 byly 3
žádosti. RM schvaluje Výroční
zprávu o poskytnutí informací
za rok 2021. Hlasování. 5/0/0.

RM navrhuje podat žádost
o dotaci na pořízení majetku pro
JSDH, konkrétně se jedná o obměnu
zásahových obleků, dýchací techniky
a obuvi. Předpokládaná cena je cca
120 000 Kč, dotace je ve výši 70 %
z částky 120 000 Kč. Návrh usnesení:
RM schvaluje podání žádosti
o dotaci za účelem obměny zásahových obleků, dýchací techniky a obuvi v předpokládané výši 120 000 Kč.
Výše dotace je 70% z ceny díla.
Hlasování: 5/0/0. Usnesení č.
467/63R bylo schváleno.

SDH DB podalo žádost o příspěvek na akci dne 11. 6. oslavy výročí
140 let založení SDH. Požaduje
100 tis. Kč. Starostka navrhuje akci
podpořit, ale některé požadavky,
které jsou v žádosti uvedeny, má
za zbytečné. Typicky např. tisk
almanachu. Ten byl tištěn před pěti
lety. Stojí to čas, peníze a ve finále
se netěší velké čtenosti. Stejně tak
dárkové předměty. Požadavek bude
zařazen do rozpočtu kultury pro rok
2 0 2 2 . Ta t o a k c e b u d e u r č i t ě
podpořena.

P. Malecha navrhuje pořídit
mulčovač a pluh za traktor. Radní
se shodli, že mulčovač smysl nemá.
T. Pavlásek poptá v Agrodružstvu,
zda by nepořídili mulčovač s tzv.
rukou a mohli by práci účtovat
městysu. Starostka namítá, že městys
nemá pracovníka, vyjma dohodáře,
který by mohl s tzv. rukou pracovat.
T. Pavlásek předá info, zda zvažují
pořízení té tzv. „velké mulčovačky“.
Pluh pořídí městys, stávající je

.
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poškozený a cenová nabídka
na nový je cca 60 tisíc Kč. Zrovna tak
by bylo výhledově vhodné koupit
vozidlo na styl multikáry. Pokud
se podaří domluvit pracovníka,
který by sekl, zváží se i pořízení tzv.
ruky.

T. Pavlásek podal info z jednání
z KPÚ Pelejovice. Městys nemá tolik
pozemků v kú Pelejovice, většina je
les. Naší prioritou je vytvořit tam
stezku DB-Pelejovice, kterou
požadují místní občané.

J. Klika připomněl, že jsme
občanům slibovali revitalizaci
hřbitova včetně vhodné rekonstrukce či úpravy smuteční síně.
Vzhledem k tomu, že se mu líbí
zpracování zvoničky v objektu
Domova sv. Anežky, navrhuje požádat o spolupráci týnského architekta Ing. Arch. Koberu, který mj navrhoval budovy sídla Bukovské
vody. Starostka ho tedy kontaktuje
a zjistí, za jakých podmínek je možná
spolupráce. Doplnění z 14.3. Ing.
arch. Kobera předloží kalkulaci studie, poté bude starostka informovat
RM. Návrh je nyní takový, že se síň
na hřbitově zboří a vystaví se jiný
objekt – funkční. Nyní probíhá zaměření hřbitova.

RM schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – spočívající v úpravě
stávajícího vedení NN u objektů čp.
271, 2723, 273 a 254 se společností
EG.D, a.s., za úplatu 4 700 Kč bez
DPH. Ze skříně budou v kraji chodníku vyvedeny kabely NN do nových pilířů N01, N02 a N03 a kabely
do stávajících elektrosměrobvých
rozvaděčů pro nové napojení objektů
na el. Síť NN, vzdušné vedení bude
demontováno. Jde o pozemek parc.
č. 2764/1 a 28/10 v kú Dolní
Bukovsko. RM schvaluje uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene –
spočívající ve výměně NN na pozemku parc. č. 2764/1 a 28/10 v kú
Dolní Bukovsko se společností
EG.D za úplatu 4 700 Kč bez DPH.
Hlasování: 5/0/0

Z úřadu městyse
RM schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – spočívající v přeložce NN DB na pozemku parc. č.
2740/14 v kú. Dolní Bukovsko
se společností EG.D za úplatu
2 000 Kč bez DPH. Hlasování: 5/0/0.

RM schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – spočívající ve zřízení
kapličky na pozemku parc. č.
2772/37 v kú. Dolní Bukovsko
se společností EG.D, a.s. za úplatu
2 000 Kč bez DPH. Hlasování: 5/0/0.

Občan z Dolního Bukovska žádá
o pronájem sálu KD v Sedlíkovicích
za účelem pořádání rodinné oslavy
a to dne 2. 4. 2022. RM schvaluje
pronájem sálu v KD v Sedlíkovicích
za účelem pořádání rodinné oslavy
dne 2. 4. 2022 za částku 1 000 Kč.
Hlasování: 5/0/0.

Starostka informovala občana
z Popovic, že ZM neschválilo směnu
jeho pozemků, ale vykoupilo by
pozemek v kú Popovice 1032/14
o výměře 7 m2. Občan navrhuje,
abychom koupili jako městys
od něho i pozemky v kú Dolní
Bukovsko, konkrétně parc. č.
2709/12 (117 m2) a 2709/22 (64 m2).
Starostka po poradě s odhadcem

nemovitostí navrhuje nabídnout
za pozemky v kú DB celkem
7 450 Kč a za pozemek v kú
Popovice 4 900 Kč. Prodej finálně
schvaluje ZM.

Se žádostí o odstranění dubu,
z něhož má žadatelka obavu v důsledku silných větrů, které aktuálně
dosahují síly vichřice, se na RM
obrátila občanka z Radonic. Strom
se nachází v tzv. Propasti. Starostka
nechá posoudit OLH, zda je zde
riziko způsobení škody a strom
vyřeší. Doplnění ze 30. 3. - strom je
zdravý a pád nehrozí.

Patrně v souvislosti s prodejem
pozemků zájemci v Radonicích,
se ozvali další radoničtí občané s tím,
že žádají o prodej části pozemku
1677/12 sousedící s jejich pozemky.
V obou případech se jedná asi o
100 m2. Prodej odůvodňují zajištěním možnosti přímého vstupu
na jejich pozemek, neboť nyní
na pozemek jezdí přes tento náš kus
pozemku. RM má za to, že není
nutné pozemky prodávat. Obdobné
případy jsou nyní v několika
případech všude po území městyse
a osad a nemůžeme vyjít vstříc
každému. Nakonec se ukazuje, že
když obdobným žádostem vyho-

víme, občané pak s pozemky spekulují a prodají je i za cenu 10x vyšší
než koupili od nás. V budoucnu
může městys tyto dané pozemky dle
potřeby s těmito zájemci směnit
za jiný kus pozemku, kde se ukáže,
že je pro městys užitečné pozemek
vlastnit.

RM navrhuje podat žádost
o dotaci na pořízení majetku pro
JSDH Horní Bukovsko, konkrétně
se jedná o pořízení kalového
čerpadla v hodnotě cca 20 000 Kč,
dotace je ve výši 70 % z částky
20 000 Kč. RM schvaluje podání
žádosti o dotaci za účelem pořízení
kalového čerpadla v předpokládané
výši 20 000 Kč. Výše dotace je 70%
z ceny. Hlasování: 5/0/0.

RM jednala o prominutí nájmu
včetně služeb za podporovaný byt.
Nájemnice převzala byt, kde původní nájemník odhlásil elektřinu
u E.ONu a ti to nepřipojili promptně.
RM schvaluje prominutí nájmu
za únor a březen z důvodu nefunkční elektřiny v bytě. Hlasování:
5/0/0.

Zápis z 64. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 16. 3. 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 16. 3. 2022 je 16 124 364,- Kč.

Manželé z Bukovsdka žádají
o pronájem sálu KD v Sedlíkovicích
za účelem pořádání rodinné oslavy
a to dne 9. 4. 2022. Návrh usnesení:
RM schvaluje pronájem sálu v KD

Firma

v Sedlíkovicích za účelem pořádání
rodinné oslavy dne 9. 4. 2022 za částku 1 000 Kč. Hlasování: 5/0/0.

Nabídku za účelem zajištění
služby – Technický dozor stavebníka
na akci „Komplexní rekonstrukce
ulice J. Koláře“, podaly 3 subjekty

Nabídková cena bez DPH:

Pořadí

Nabídka č. 1

DT engineering s.r.o.
Dolní 127, Nové Homole 370 01,
IČO: 47235667

185 000,00 Kč 2.

Nabídka č. 2

INBEST spol. s.r.o.,
Rudolfovská 64, 370 01 ČB,
IČO: 60851970

183 000,00 Kč 1.

Nabídka č. 3

Dopravní a inženýrské služby s.r.o.
Dynín 80
IČO: 26023881

195 000,00 Kč 3.

.
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Z úřadu městyse
RM schvaluje technickým dozore m s t a v e b n í k a n a a k c i „ R e konstrukce ulice J., Koláře“, společnost INBEST spol. s.r.o. za cenu
183 000 Kč/měs bez DPH. Příkazní
smlouva bude uzavřena na 6 měsíců.
Hlasování: 5/0/0.

Starostka informovala radní, že
zřídila spořící účet u banky, kde
máme běžný účet, tedy u ČSOB, a.s.
s úrokem 1,5% a možností výběru
do druhého dne. Minimální vklad je

10 milionů. Vklad na účtu je pojištěn
stejně tak jako na běžném účtu a k
převodu peněz dojde v případě
potřeby do 2 dnů..

V souvislosti s prodejem domu
V Hradu čp. 33 navrhuje starostka
uzavřít do doby přechodu vlastnictví
nájemní smlouvu na částku 6 000 Kč
měsíčně, splatnou do 15. 7., neboť
bylo domluveno, že do 30. 6. bude
doplacena kupní cena za dům.
V tom případě by budoucí vlastník

nájem nehradil, kdyby koupě
neproběhla, nájem hradit bude. RM
schvaluje uzavření nájemné smlouvy
za cenu 6 000 Kč/měsíčně od 1. 4.
2022 do 30. 9. 2022 nebo do doby
přechodu vlastnického práva
k předmětné nemovitosti. Předmětem nájmu je dům v ul. V Hradu 33,
Dolní Bukovsko. Hlasování: 5/0/0.

Zápis z 65. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 18. 3. 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 18. 3. 2022 je 16 271 401,- Kč.

Protokol z auditu HACCP
ze školní jídelny – paní ředitelka ZŠ
urgovala pořízení nových protipožárních dveří do kotelny. Starostka poptá dveře, nechá zpracovat
nabídku.

Starostka informovala o situaci
související s Ukrajinskou krizí,
na toto téma bude v 16:30 videokonference s hejtmanem JČK, MUDr.
Martinem Kubou.

Starostka požádala o finanční
grant Nadaci ČEZ, byl poskytnut
ve výši 45 000 Kč. Z jednání s hejtmanem vyplynulo, že kvóta pro
Bukovsko je 24 ukrajinských občanů.
Tedy kapacita na ubytovně je 10 lidí,
na faře nyní 8 lidí. Hejtman vyzval
k úpravě v objektech, ve kterých by
šlo zřídit ubytování pro Ukrajince.
Ubytování nemá být na úkor
místních občanů, kultury a komunitního života v obci. Jako vhodné
objekty radní navrhují využít novou
hasičskou zbrojnici na Horním a v
Pelejovicích – horní patro.

Situaci s Lékařským domem
komplikuje stav související s připojením elektřiny. Než EG.D připojí
elektřinu, nelze pokračovat s vniřky.
Připojení je několik měsíců urgováno, mělo by k němu dojít do 30. 4.

V souvislosti s aktuální situací
navrhuje starostka změnu projektu
a místo plynového kotle pořídit
tepelné čerpadlo a topení pouze podlahovku. Radní souhlasí a zpracovává se změna projektu. Z. Tůma
navrhuje rovnou poptat i fotovoltaiku.

Občan, který bydlí v ulici
V Hradu a parkuje vozidlo IZS
u domu opakovaně žádá o vybudování důstojného parkování na zelené ploše proti jeho domu. Starostka
namítá, že nemůžou jen tak lidem
dělat parkovací plochy, kdyby
navrhnul nějakou spoluúčast, aspoň
ve formě práce, dalo by se o tom
diskutovat, to však nenabídl. T.
Pavlásek navrhl zpevnit rozbahněný povrch recyklátem, ale
starostka upozornila, že proti tomu
zejména z estetického hlediska byli
někteří zastupitelé na minulém
jednání ZM.

Podél komunikace z Horního
do Bzí rostou stromy tak, že zvedají
a lámou asfaltový povrch vozovky.
Vlastník navrhuje pokácení těchto
označených stromů. Jedná se asi o
10 kusů osik. Kácení odborně
provedou místní občané.

RM schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – spočívající v zemnění Kabelového vedení NN
se společností EG.D, a.s. za úplatu
2 000 Kč bez DPH. Jde o pozemek
parc. č. 1146/23 a 807/6 v kú
Pelejovice. Hlasování: 5/0/0.


￼6

R M p ro j e d n a l a ro z p o č t o v é
opatření týkající se navýšení rozpočtových prostředků v oblasti
lesního hospodářství v příjmech
i výdajích o 500 tis. Kč. RM schvaluje
rozpočtové opatření č. 2. Hlasování:
5/0/0.

R M p ro j e d n a l a ro z p o č t o v é
opatření, které se týká navýšení
rozpočtu o neočekávané příjmy
a výdaje ve výši 167 600 Kč,
spočívající v pořízení sekacího
a mulčovacího traktoru a materiálu
na oplocení hřiště. RM schvaluje
rozpočtové opatření č. 3. Hlasování:
5/0/0.


V krajském kole soutěže Zlatý
erb o nejlepší webové stránky obce
jsme získali 1. místo a postupujeme
do celostátního kola.

Z úřadu městyse
Rekonstrukce ulice Jana Koláře začala
Od 19. 4. 2022 došlo z důvodu rekonstrukce ulice
Jana Koláře k její uzavírce. V ulici je nevyhovující
kanalizace a při deštích dochází ve významné části ulice
k vyplavování sklepů a nevhodnému zatékání vody
do domů, s opravou již nelze vyčkávat. Dojde tedy k
výměně vodovodu a kanalizačního potrubí. Velkým
přínosem budou i nově vzniklé chodníky vedoucí až na
konec Bukovska, vzniknou nové parkovací zálivy a bude
položen nový asfaltový povrch komunikace. Tato
rozsáhlá rekonstrukce s sebou nese omezení spočívající
v objízdné trase a znesnadnění přístupu k domům
obyvatelů opravované ulice.

První etapa rekonstrukce v době od 19. 4. do 25. 7.
se bude týkat úseku od domu čp. 37 až do křižovatky
komunikací J. Koláře, Na Hejčarech a Staré Město
(ke Kovaříkům). Uzavřen bude úsek od křižovatky nám.
Jiráskovo a Veselské ulice, tedy nebude možné odbočit

Ulice Jana Koláře před začátkem rekonstrukce
mezi kostelem a Bukovarem do ulice J. Koláře,
ani k Bukovaru ani k zubní ordinaci MUDr.
Novákové. Objízdná trasa bude vyznačena
dopravními značkami. Budou zhotoveny
koridory pro pěší, které prosíme využívejte kvůli
své opatrnosti.

Dojde k přesunutí autobusové zastávky v Dolním
Bukovsku od kostela ke kulturnímu domu.
Dochází také k úpravě jízdního řádu autobusových linek, na zastávku Horní Bukovsko
směr Dolní Bukovsko přijíždí autobus cca o 10
minut dříve. Upravený jízdní řád najdete
vyvěšený na zastávkách a také na našem webu v
Aktualitách.

O dalších etapách nebo případných změnách vás
budeme informovat. Aktuální informace najdete
na webu městyse:

https://www.dolnibukovsko.cz/aktuality

Žádáme občany, aby dodržovali následující bezpečnostní pokyny:

Nevstupovat na staveniště.

Nevstupovat do pracovního prostoru stavebních strojů (bagr, nakladač, jeřáb) - riziko těžkého úrazu.

Dodržovat bezpečnostní značení, upozornění a pokyny pracovníků stavby.

Nevstupovat do výkopů.

Neodstraňovat a nemanipulovat s oplocením, ohrazením a zábranami na stavbě.

Dbát zvýšené pozornosti na komunikacích v okolí stavby. Hrozí riziko střetu se stavebními stroji.

Upozornit na tato nebezpečí děti.

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně stavby, 

volejte stavbyvedoucímu na tel. 702 211 801 nebo tel. 773 496 559
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Ze školky
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023
Zápis proběhne v tomto termínu a místě : 	 úterý 10. května 2022 od 10,00 do 11,30 hod.
středa 11. května 2022 od 14,00 do 16,00 hod.
v Mateřské škole Dolní Bukovsko, 2. třída (Krtečci)

Zákonní zástupci dítěte si s sebou přinesou k zápisu:

- kopii rodného listu

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (nezapomeňte na vyjádření lékaře – 2. strana žádosti)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze vytisknout (oboustranně) z webových stránek školy
www.zsdbuk.cz/prijeti-do-ms, případně rodič obdrží přímo v mateřské škole.

Do žádosti nevyplňujte datum nástupu dítěte (bude doplněno po domluvě u zápisu).

Zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. 2022 dovrší 5 let věku.

Žádosti o přijetí do mateřské školy budou přijímány pod registračními čísly, které budou sděleny zákonným
zástupcům dítěte při zápisu.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ.

Mgr. Anna Šubrtová, ředitelka ZŠ a MŠ

Piráti ze školky
Nastalo období masopustu a děti se už nemohly
dočkat, až si ve školce uspořádáme společný karneval.
Ve čtvrtek 24. února se dočkaly. Tento den nám do tříd
přicházely víly, princezny, berušky, piráti, zvířátka
a spousta dalších maškar. I ty byly překvapené, když je
místo paní učitelek vítali piráti.

Tento rok si děti užívaly „pirátský karneval.“

Po ranní svačince se všechny třídy sešly v tělocvičně
ZŠ, kde je přivítal pirát Jack Sparrow s pirátskou písní
a vlajkou. Děti měly připravená 3 stanoviště, kde plnily
pirátské úkoly. Zvládly přejít lávku mezi žraloky, donést
zlaťák do pirátské truhly. Když prolezly jeskyní,
vyzkoušely si míčkem zasáhnout správný cíl. Nebály

se ani „mořského ježka“, kterého dokutálely do sítě.
Když proskákaly mezi vlnami, vylezly na horu, kde
získaly pirátskou vlajku. Zjistily, že ani piráti nemají
jednoduché zajistit si potravu, a tak si vyzkoušely lovit
ryby podle barev. Na správném karnevalu nesmí chybět
ani písně a tanec. Děti si na závěr společně zatancovaly.
Ale to nebylo vše. Čekal je ještě ten nejdůležitější úkol.
Najít pirátský poklad! Vydaly se tedy po stužkách, které
je dovedly k místu, kde našly pirátskou truhlu.
Odměnou pro děti byla truhla plná čokoládových
zlaťáků.

Kolektiv M

Š
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Ze školky
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Ze školy
Návštěva knihovny
Žáci 2. a 3. třídy se účastnili besedy v místní
knihovně. Pro děti byl připraven pestrý program.
Druháci se seznámili s uspořádáním knih v knihovně
a jejich řazením. Připomněli si abecedu a vyzkoušeli si
jednotlivé tituly správně zařadit. Třeťáci se zaměřili
na české pověsti. Knihovnice paní Farková měla
program pečlivě připravený a děti byly nadšené.
Mnohokrát děkujeme a budeme se těšit na další
návštěvu.

Hana Fišerová, Jana Vomáčková


Druháci na návštěvě v obecní knihovně

Pomáháme Ukrajině
Situace na Ukrajině způsobila velké obavy, strach
a nejistotu u většiny lidí. Každý se snažil nějakým
způsobem lidem prchajícím z válečné oblasti pomoci.
V rámci třídnické hodiny jsme se na naší škole věnovali
této problematice – snažili jsme se dětem přiblížit
Ukrajinu jako stát, zvyklosti ukrajinských lidí,
zeměpisnou polohu, známé sportovce, jídlo a také
vzniklý válečný konflikt. Žáci 2. třídy společnými silami
vytvořili přehledné nástěnné plakáty a každý samostatně
Zápichy od druháků na Jarní jarmark

Velké poděkování
V pátek 1. 4. měli druháci tvořivou dílnu, kde
na jednotlivých stanovištích vyráběli výrobky na JARNÍ
JARMARK. Rodina Dědkova dostala výtečný nápad.
Poskytla dětem z druhé třídy keramickou hlínu a různé
pomůcky, aby si mohly děti vyzkoušet práci s tímto
materiálem. Paní asistentka Eva Boudová hlínu válela
a děti pak vykrajovaly různá zvířátka. Manželé Dědkovi
společně s Adélkou a Daníkem výrobky vypálili
a nabarvili. Společnou prací tak vznikly krásné zápichy
do květináčů, které mnohé z vás potěší. Touto cestou
bychom rádi poděkovali celé rodině Dědkových
za výborný nápad, ochotu a čas, který nám věnovali.
Děkujeme!

Hana Fišerová a žáci 2. třídy
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Ze školy
namaloval obrázek se vzkazem
a přáním pro ukrajinské děti. 

Žáci 1. a 2. třídy se účastnili
charitativní akce KRABICE
OD SRDCE, kde hlavním cílem
b y l o d r o b n ý m i d á r k y,
pastelkami, omalovánkami
a da l š í m u s n a dn i t p o b y t
ukrajinským dětem, které
se vinou války ocitly v neznámém prostředí pro ně cizí
země. Žáci 3. třídy připravili
krabice se školními pomůckami, hračkou a sladkostí
pro své nově příchozí ukrajinské spolužáky. Mnoho žáků
naší školy se zapojilo do celotýdenní charitativní sbírky
hraček pro děti, které přicházejí
do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině
na letiště Planá u Českých Budějovic. Velice si vážíme
ochoty a snahy pomáhat.

Hana Fišerová, Ivana Maříková, Jana Vomáčková

Projektový den - finanční
gramotnost
Dne 29. 3. 2022 se po několika odložených termínech
podařilo zrealizovat den s finanční gramotností pro žáky
druhého stupně. Ve všech třídách žáci zapojili svůj selský
rozum, matematické dovednosti i praktické znalosti, aby
co nejlépe splnili jednotlivé úkoly. Sestavovali rodinný
rozpočet, investovali do různých bankovních produktů a
snažili se vybudovat si do života dostatečnou finanční
rezervu.

Během hry si žáci uvědomovali principy a vhodné
strategie pro vyvážené rodinné finance.

Moc děkujeme paní Haně Petroušové a jejím skvělým
kolegyním z České spořitelny, které žáky hrou provedly a
také jim přivezly drobné odměny. Doufáme, že tato
spolupráce bude dále pokračovat.

ZŠ Dolní Bukovsko
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Z městyse a osad
Masopust v Bukovsku
Jirky Matouška, Ondry Musela a Pavla Kokeše nejml.
zaslouží uznání a velké poděkování. Každý, kdo něco
takového dává dohromady, ví, jak složité je v dnešní
době plánování termínů a jakéhokoliv programu.
Odměnou je pak už i jen spoluúčast a také radost
bukovských občanů, kterou v tomto případě dávali
ve velké míře najevo otevřenými dveřmi a v nich
připravenými rozličnými pochutinami a nápoji. Nejen
maskám, ale tedy nakonec všem účastníkům slouží
ke cti, že se události zhostili na výbornou.

Ivan Bartoš

Asi 20 veselých masek se sešlo krátce před
devátou hodinou v pivovaru Bukovar. Zde si někteří
společně doupravili kostýmy a úderem desáté vyšli
průvodem před Úřad městyse Dolní Bukovsko. Paní
starostka Ivanka Makovičková spolu s místostarostou
Petrem Malechou průvod masek přivítali a pohostili.
Po krásném proslovu předali rychtáři – Jirkovi
Matouškovi masopustní rychtářské právo a klíče
od obecní šatlavy. Snaze obejít větší část místních
obydlí a potěšit občany Dolního Bukovska bránilo
chladné a velmi větrné počasí. Přesto si za uspořádání
akce i v tak složitých podmínkách celá skupina kolem

Masopust Horní - Hartmanice
Po covidové odmlce se na Horní vrátil masopust.
Probíhal tradičně v tandemu Horní-Hartmanice.
V sobotu 12. února se maškary sešly v Hartmanicích
a starosta Hartmanic předal masopustní právo krátce
po osmé hodině. Následoval masopustní průvod obcí
za vyhrávání hartmanických muzikantů. Po poledni
se průvod vydal na cestu k Hornímu, kde byl jeho
příchod všem oznámen vyzváněním kostelního zvonu.
Zastávek s pohoštěním, kolečkem a písničkou pro

hospodáře a hospodyni bylo nepočítaně. Sousedé se sešli,
ochutnali připravené dobroty, popovídali i zatancovali.
A kdo ještě nebyl veselím a pobytem na čerstvém
vzduchu řádně znaven, zavítal do hospody Na Kuberně,
kde se až do noci při muzice pokračovalo v masopustním
veselí.

Markéta Farková
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Z městyse a osad
Děti z mysliveckého kroužku nezahálí ani letos

Myslivecký spolek který má záštitu nad mysliveckým kroužkem navštěvuje 7 stálých dětí. Tyto děti
mají zájem chodit do kroužku a pomáhat naší přírodě.

Bohužel i rok 2021 nám nedovoloval se pravidelně
scházet. Byly ale i chvíle, kdy jsme do přírody vyšli
a nějaké činnosti s dětmi jsme se věnovali. Po velké
úvaze nám byl umožněn sběr paroží v Poněšické oboře.
Pak přišla opět pauza, kdy byl vyhlášen zákaz se scházet
jak uvnitř budov, tak venku ve větším počtu lidí.
Po vyhlášení částečného rozvolnění v letních měsících
jsme mohli pro děti uspořádat letní tábor.

Letní tábor se opět konal v areálu bažantnice
v Hluboké nad Vltavou a to na celý týden. Tábora
se zúčastnily všechny děti. V sobotu po zahájení tábora
jsme navštívili Myslivecké slavnosti v Hluboké nad
Vltavou, následující den jsme se zúčastnili dětského
mysliveckého dne tamtéž. První polovinu týdne konání
tábora nám přálo pěkné počasí, kdy jsme s dětmi mohli
pořádat výlety na kolech po okolí. Druhá polovina týdne
už nám moc nepřála. Počasí se zhoršilo a konec tábora
nám propršel, ale i tak se děti rozhodně nenudily. Hráli
jsme různé hry a stavěli za pomoci zaměstnanců
bažantnice myslivecká zařízení. Také jsme navštívili
zámek Kratochvíle. Po celý tábor se nám o občerstvení
pro naše děti postaraly šikovné kuchařky, které prakticky
k našemu táboru už od začátku konání táborů patří.
Na závěr nechyběla ani stezka odvahy.

Další akce, které jsme se mohli zúčastnit, bylo
pořádání lovů zvěře s dravci v honitbě Mysliveckého
spolku Dolní Bukovsko kde se děti mohly seznámit
s různými druhy dravců a poslechnout si naučný výklad
od sokolníků z ČMMJ.

Kroužek mladých myslivců od 1. 4. 2022 probíhá už
v běžném režimu, jak jsme zvyklí, každý 1. a 3. týden

v měsíci. Prvním úkolem kroužku po rozvolnění bylo
obnovení stromové aleje za čističkou v Dolním
Bukovsku, kde jsme vyměnili ochranné tubusy proti
okusům zvěří, které byly už po letech rozpadlé. Některé
stromečky jsme zbavili odumřelých větví. Veškerý
vzniklý odpad jsme roztřídili a odvezli na sběrný dvůr
městyse. Poté jsme hned na další schůzce s dětmi uklidili
nepořádek po nezvaných tábornících v Pelejovickém lese
za Valšů loukou, kteří se v době covidu asi rozhodli, že
budou stranou od civilizace, a tím chráněni od nákazy.
Dále nás čeká příprava políčka u Hvozdna, kde náš
myslivecký spolek vybudoval přírodní napajedlo pro
zvěř.

Na závěr chceme poděkovat Mysliveckému spolku
Dolní Bukovsko za finanční podporu na provoz našeho
mysliveckého kroužku a tímto článkem i oslovit další
děti, které by chtěly náš kroužek navštěvovat.

Vedoucí kroužku František Kotrč a Pavel Makovička

Zajímá tě příroda?
Myslivecký kroužek stále přijímá nové děti.

Podrobnější informace u vedoucích kroužku

Františka Kotrče a Pavla Makovičky

Tel. kontakt: 601 318 195 a 723 231 707
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Ze spolků
MDŽ a tvoření v Radonicích
Jako každý rok jsme 8. března popřáli všem ženám
v naší obci k Mezinárodnímu dni žen s malou kytičkou.

Velikonoce jsou před námi a naše ženy díky vedení
naší lektorky Romany Šťastné si opět mohly vyzkoušet
další techniku ze světa kreativního tvoření. Tentokrát to
nebyla keramika, ale šablony, drát, korálky a jejich
šikovné ruce. Kromě příjemně prožitého společného času
nám byly odměnou ozdobné drátěné zápichy do
květináčů. Jak se nám dařilo, můžete vidět na přiloženém
foto.

Za osadní výbor Marie Kapinusová

140. výročí založení SDH Dolní Bukovsko

11. června 2022

Sportovní areál Dolní Bukovsko


13:00-14:00 		 Vítání hostů, sborů u zbrojnice

14:00 		 Pochod a položení věnce u pomníku

14:30 		 Zahájení oslav, přivítání sborů a hostů

Slavnostní projevy

Žehnání hasičům

Předání stuh k praporům

Předání vyznamenání členům SDH

15:00 		 Zahájení ukázek techniky

13:00-18:00 hraje Řečická kapela

18:00-24:00 hraje G-club

Členskou schůzi máme za sebou
Vládní opatření se rozvolňují a začíná to být znát
i na naší činnosti. V současné době se hlavně věnujeme
přípravám akcí, které nás v následující době čekají.

V první polovině března jsme se podíleli na přípravě
ubytovny na hřišti pro uprchlíky z Ukrajiny. Veškerý
nábytek se přestěhoval, aby se všechny místnosti mohly
vymalovat. Poté ženy dobrovolnice vše uklidily a vybavení
se nastěhovalo zpět. V sobotu 2. dubna se v hasičské
zbrojnici uskutečnila členská schůze. Dostavilo se 40 členek
a členů a po zhodnocení činnosti za rok 2021 od velitele
sboru, velitele zásahové jednotky, vedoucí mládeže
a pokladní sboru došlo k vyznamenání našich členů. Poté
jsme se věnovali přípravám nejdůležitější akce, která nás
letos čeká. V sobotu 11. června náš sbor oslaví 140 let
od svého založení.

Za SDH Dolní Bukovsko velitel sboru Tomáš Pavlásek

Rozpisy fotbalových utkání TJ Dolní Bukovsko na domácím hřišti
Datum

Domácí

Hosté

Datum

starší/mladší Domácí

Hosté

14. 5. 2022 17:00 D. Bukovsko

Buk (JH)

22. 5. 2022 10:00/12:15

D. Bukovsko

Milevsko

28. 5. 2022 17:00 D. Bukovsko

Olešnice

29. 5. 2022 10:00/12:15

D. Bukovsko

Slavie ČB

18. 6. 2022 17:00 D. Bukovsko

K. Řečice

Dorost

I.B třída skupina "C" (muži)
Datum
Datum

Domácí

14. 5. 2022 11:00 D. Bukovsko

Domácí

Hosté

Hosté

7. 5. 2022 9:00 D. Bukovsko

Hluboká

Ševětín

14. 5. 2022 9:00 D. Bukovsko

Ševětín

Mladší žáci

Starší přípravka
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Podpořte hospic sv. Kleofáše
Jediné, co si teď opravdu přejeme, je brzký konec
války a svobodná Ukrajina. V dárcovství máme možnost
vidět neskutečnou vlnu solidarity českých občanů.
V historii největší a je to tak správné. Avšak i naše
organizace stojí na vás, dárcích. Dlouho jsme přemýšleli,
zda vůbec naši jarní kampaň uskutečníme. Nakonec jsme
se rozhodli pro a chtěli bychom spolu s vámi pozvat sv.
Kleofáše na kafe.

Pozvali byste symbolicky Hospicovou péči sv.
Kleofáše na kafe a zákusek? Pravidelně, jednou měsíčně?
Cílem naší kampaně je získat celkem 200 dárců, kteří
hospic podpoří měsíčně částkou 125 Kč. Zkusíte to
s námi? Uděláte nám velikou radost, že má naše práce
smysl a hlavně podpoříte péči pro lidi na sklonku života
ve vašem regionu. S vaší podporou pokryjeme plat
zdravotní sestry, bez níž se náš hospic neobejde.

Moc Vám děkujeme a věříme, že se s Vámi brzy
podělíme o úspěchy naší kampaně!


Odkaz k darování naleznete na webových
a facebookových stránkách hospice a také na portálu
Darujme.cz.

Petra Pfeiferová

Oranžový rok v Bukovsku
Letošní 17. ročník spolupráce
s Jadernou elektrárnou Temelín
v rámci projektu Oranžový rok
se opět částečně zaměřuje
na akce, které budou zpříjemňovat život občanům
v dlouhodobějším horizontu a také na tradiční akce,
které se konají pravidelně. Díky dlouholetému
partnerství s Jadernou elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ
můžeme realizovat řadu nákladných kulturních,
společenských a sportovních akcí. Na organizaci
a realizaci akcí se podílejí především spolky, osadní
výbory a dobrovolníci. S finanční zátěží realizace akcí
městysi významně pomáhá právě generální sponzor
Jaderná elektrárna Temelín Skupina ČEZ, za což jí velmi
děkujeme.


Do letošního ročníku byly zařazeny dvě akce, které v
předchozích letech byly hojně navštěvované nejen
místními občany ale i přespolními. 

Stezka skřítka Guberňáčka je celoročním projektem
zábavné přírodní trasy plné úkolů pro děti, které jsou
několikrát ročně obměňovány. Obtížnost úkolů je
přizpůsobena věku dětí. Kromě procvičování znalostí a
dovedností dětí si klade za cíl děti, potažmo celou
rodinu, přimět k pohybu v přírodě.

Dalším letošním projektem je vybudování vlastního
mobilního letního kina, abychom se stali nezávislými na
vytížených společnostech, které letní kina provozují.
Chtěli bychom následně rozšířit nabídku i na měsíce
červen nebo září, pokud nám to počasí umožní.

Markéta Farková

Datum konání

Akce Oranžového roku

Místo konání

Celoročně

Stezka skřítka Guberňáčka

Horní Bukovsko a okolí dle ukazatelů trasy

21. 5. 2022

Den otevřených dveří a vysvěcení
pivovaru Bukovar

pivovar Bukovar a náměstí Dolní Bukovsko

11. 6. 2022

Oslavy 140 let výročí SDH D. Bukovsko

hasič. zbrojnice a sportovní areál Dolní Bukovsko

12. 8. 2022

Letní kino

sportovní areál Dolní Bukovsko

3. 9. 2022

Setkání místních seniorů

sportovní areál Dolní Bukovsko
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Pozvánky na pořádané akce
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Zelené okénko

Jak ušetřit vodu nejen v domácnostech
na letadlových lodích, kterým na jedno vysprchování obvykle stačí jen 10 litrů vody
a méně než dvě minuty. Prvních 30 vteřin
pod tekoucí vodou využijí k namočení se,
poté sprchu zastaví, namydlí se a vydrhnou.
Během poslední minuty ze sebe smyjí
všechno mýdlo.


Toalety

Zejména u starších modelů toalet
s nadsázkou řečeno platí, že nesplachujete
jen vodu, ale spolu s ní své peníze. Při
obvyklém objemu nádržky 10 litrů zaplatíte
za každé spláchnutí 50 haléřů. Částka
na první pohled zanedbatelná, nicméně při čtyřech
použitích toalety denně jedna osoba ročně spláchne
okolo tisícovky ročně.

Moderní toalety jsou vybaveny systémem dvojího
splachování, kdy je možné si vybrat z průtoku tři, nebo
šest litrů vody. Roční náklady při používání tohoto typu
toalet se tak pohybují jen kolem 412 Kč za jednu osobu.
Ročně tak lze ušetřit až 800 Kč, u čtyřčlenných
domácností dokonce 3 200 Kč.


Sprcha nebo koupel?


Až po okraj napuštěná vana plná horké vody
s voňavou pěnou je sice příjemnou relaxací, ale také
slušným vysavačem peněženky. Jedna taková koupel
v průměrné vaně s objemem 100 litrů vás jen v nákladech
stojí 5 Kč. Na první pohled zanedbatelná částka, stačí
se ale koupat obden a ročně vás tento relax vyjde na
1 000 Kč za jednu osobu.

Šetrnějšími návyky při osobní hygieně můžete ročně
uspořit stovky až tisíce korun – a nemusíte nutně
koupele nahradit minutovou sprchou ve dvou a ještě
navíc ve studené vodě, ač je to čím dál více populárnější.

Navyknete-li si při koupání na vanu zaplněnou
do poloviny místo až po okraj, ušetříte za jednu osobu
ročně až 500 Kč, u rohových van ještě více.

Úsporu také přinese zakoupení úsporné sprchové
hlavice se spotřebou okolo 10 litrů za minutu namísto
běžných 20–25 litrů. Při ceně okolo 500 Kč za běžnou
úspornou hlavici a době sprchování 5 minut denně
se náklady na její pořízení v jednočlenné domácnosti
vrátí již zhruba za 10 měsíců provozu, ve čtyřčlenné
dokonce za necelé tři měsíce.

Princip fungování úsporných sprch je jednoduchý –
voda je vlivem speciální konstrukce ředěna vzduchem
a ze sprchy stříká v menších kapkách, než je tomu
u klasických sprch. Díky tomu je objem spotřebované
vody menší, komfortní pocit ze sprchování je stále
zachován.

Uspořit můžete pouhou změnou systému, jakým
se sprchujete – stačí si vzít příklad z vojáků

Praní prádla

Velkým žroutem vody bývají staré pračky, které
se při každém praní
naplní až 100 litry
vody v ceně 5 Kč.
A to bez ohledu na
to, zdali je pračka
plná po okraj, nebo
perete jen jednu
košili. Oproti tomu
nové pračky na jeden
prací cyklus použijí
jen 40–80 litrů vody. Některé dražší modely navíc před
započetím programu prádlo zváží a odeberou si jen
takové množství vody a nastaví takovou délku cyklu,
která je potřeba. Významně tak spoří nejen vodu, ale
stejně tak elektřinu.

Při nákupu nové pračky nevybírejte podle ceny
spotřebiče, ale ideálně si spočítejte poměr energetické
třídy zařízení a ceny. Pomoci v rozhodování vám mohou
energetické štítky, jež musí být povinně součástí každého
zařízení a jež vás informují o spotřebě vody a elektrické
energie. Velmi často je mnohem výhodnější koupit dražší
spotřebič, který vám v průběhu používání přinese vyšší
úsporu.

Při šetření vody bychom měli být vedeni primárně
ekologicky a až druhořadě dbát i o finanční úsporu.

www.skrblik.cz
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Ze starých kronik
1942

Dne 12. června 1942 byly vydány občanské
legitimace, od 16. roku až do stáří. Pro náš lid z obce
vydávaly se legitimace na radnici v Dolním Bukovsku.
Každá osoba byla popsaná – povolání, stav, narození,
příslušnost, byt a hlavně náboženství – není-li původem
Žid. Dále byl proveden otisk palce pravé ruky.


1972

První suchá bouře bez deště se ohlásila 8. května,
avšak 17. a 18. května přihnaly se bouře a hodně při tom
pršelo. I v dalších měsících bouřková činnost nepolevila.
V červnu 10., 12., 14., 15., 24. a 30. června byl hojný déšť
doprovázený bouřkou a totéž dálo se 3., 6., 7., 10.-15.,
25.-27. a 31. července.


1962

Po jarních deštích na konci května bylo velmi krásné
počasí a celé léto vůbec nepršelo, tím byl podzim velmi
suchý. Celé žně proběhly bez dešťů a zapršelo až koncem
října a brzy nato počaly mrazíky.

V tomto roce byly ve velkém měřítku provedeny
meliorace pozemků. Na melioracích u Hamrového,
na hartmanických a sobětických polích pracovali všichni
zaměstnanci Státního statku a brigádníci ze Slovenska.


Dne 28. dubna přiletěli čápi. Dne 2. května rozkvetly
třešně, dne 8. května pak jabloně a hrušně, 10. května
švestky.

Dne 29. května oznámily Uhelné sklady České
Budějovice vývěskou, že na vydané hnědé uhlí pro
domácnost bude poskytnuta od 1. 6. do 31. 7. sleva 20
Kčs za 1 q, v období od 1. 8. do 30. 9. bude hnědé uhlí
prodáváno za plné maloobchodní ceny a od 1. 10. do
28. 2. bude k maloobchodním cenám účtována přirážka
2 Kčs za 1 q.


Výbor žen Dolního Bukovska požádal o zlepšení
zásobování – příděl plnotučného mléka v lahvích
a zvýšený příděl podmáslí.


Dne 6. června začali pokrývači pokrývat novými
taškami střechu MNV a vedlejší budovy.


Výbor žen vyzval mládež nečinně vysedávající
po lavičkách, aby udržovala pořádek a neznečišťovala
veřejná prostranství.


1982

Zvláštní pozornost zasluhují v letošním roce ovocné
stromy. Velmi bohatě kvetly a vydaly přebohatou úrodu
ovoce. Staří pamětníci takové množství ovoce
nepamatují. První rozkvetla 8. května třešeň, jabloň letní
17. května, hruška i švestka začínaly kvést 18. května.
Senoseč začala 25. května.


V Dolní Bukovsku byla zřízena dvoutřídní pobočka
školy umění v Týně nad Vltavou, v níž bude vyučováno
hře na klavír, na housle a harmoniky chromatické.

Na schůzi zemědělské komise v červnu projednány
případy neplnění dodávek zemědělských výrobků:
mléka, vajec a masa od šesti soukromě hospodařících
rolníků. V červenci poslány soukromě hospodařícím
rolníkům-neplničům dopisy s výzvou, aby se hleděli
s dodávkovými úkoly vyrovnat.


V rámci výstavby nákupního střediska byla prodejna
samoobsluhy přestěhována do náhradních prostorů
domu paní Kasandové.

1992

Prokoukla a zasvítila novotou i kaplička u potoka
a budova fary. Zde pracovala skupina pana faráře
Stolaříka. Práce skončily po 14 dnech. Za jádro naší obce
se nemusíme stydět. Celkový dojem podtrhuje i to, že
bylo dokončeno zakrytí potoka.

Byla dokončena generální oprava hřbitovní zdi.
Někde musela být zeď rozebrána až na podezdívku
a znovu vyzděna.


V polovici června brambory v JZD ještě nedosázeny,
a proto navrženo přesunout mechanizační techniky
z farmy Sedlíkovice k Dolnímu Bukovsku.

Z doplňkového rozpočtu byla zřízena silniční spojka
od čp. 41 k mostku kamennému, kde rozšířena
na zastávku autobusů.

Třešně začaly kvést od 4. května, švestky od
12. května a jabloně od 21. května.


Velké starosti působilo zavedení vodovodu Bzí –
Horní Bukovsko. Můžeme přesto konstatovat, že ve Bzí
je rozvod po obci hotov, občané si přípojky zařídili sami.
Trasa pak byla dovedena na okraj H. Bukovska, zde byly
práce pro letošní rok zastaveny – naráží se na nedostatek
peněz.


V květnu sedm členů Mysliveckého sdružení DB
vysadilo ve struhách za Hajných a na neplodném
pozemku u Kolíbky u odvodňovací stoky více než
2200 sazenic jehličnatých a listnatých stromků.


Máj začal nepříjemným chladnem, po 8. květnu přišla
horka až 28 °C doprovázená velkými větry, které už tak
suchou půdu ještě více vysušovaly. Déšť nepřicházel,
bouřky se nám vyhýbaly.

V neděli odpoledne 3. června padal trochu sníh.
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Literární koutek
Vzpomínka na zimní výlet do Prahy
Vánoce jsou za námi a další až za dlouhých 12
úplňků. Do Silvestra máme volno, tak hurá za trochou
kultury do Prahy. Dcerunka milá, nás pozvala do místa
svého nového působiště. Divadlo Na Zábradlí dává sice
poněkud náročnější kus Sebeobviňování, ale jedeme.
Z naší dvoučlenné stáje vybírááám… Das Auto. Óó,
jeden pedál chybí. Golf automat. Dobře tedy, svezu
se pěkně na pohodu, na pána. Pět km a na palubní desce
bliká signalizace stavu chladicí kapaliny. Ajajaj.
U pumpy tedy kapalinu doplním a karavana jede dál.
Půl cesty za námi a Helča volá z divadla. Hlavní postava
představení je pozitivní na Covid-19. Večerní program
se ruší. Bác. Zastavujeme a chvíli přemýšlíme. Chvíli jen
malou. Čeká nás totiž procházka Starým Městem,
prohlídka divadelního zázemí, kde svého času pracoval
i Václav Havel jako dramaturg, kulisák a osvětlovač
(odtud název osvětlovací kabinky – Prezidentská lóže),
určitě i dobrá večeře, poslech hudby u pivka v Jazz
Republic live muzic klubu, ale hlavně – genius loci –
přespání v divadelním apartmá s výhledem na osvětlený
Petřín a milovanou Vltavu. Není co řešit. Pokračujeme
v cestě. Praha. Matka měst. Miluji. Opravdu.

Zaparkujeme na bezpečném místě a do centra jedeme
hromadnou dopravou. Vybavují se mi vzpomínky z r.
1989 a mé začátky řidiče autobusu pražské MHD. Nosil
jsem tričko, plátěnky a sepraný džíny a dlouhý vlasy
splývaly mi po ramenou… zpíval Radek Tomášek
v tehdejším hitu. Tak to jsem byl já, Ivan Bartoš, 24 let,
ve žlutém tričku s nápisem Suzi Quatro na hrudi a v
ošoupaných džínách za 130 tuzexových korun. Z Prahy
jsem znal jenom obchoďák Kotva a Hlavní nádraží.
Doslova. Odvaha, nebo drzost? Možná obojí. Zavírám
oči a najednou zase sedím v autobuse za volantem
obouchané Karosy s jízdním řádem z Bílé Hory
na Smíchov. Kde to je? Ptám se dispečera. Co kde je? No
ten Výpich? Žádnéj Výpich mladéj, ale Vypich. Odkud
jsi? Od Budějc. Dispečer otočil oči v sloup a chvíli to
vypadalo na ztrátu vědomí… Ajéje, to nám zase poslali
dárek. Ty nám tady budeš platnéj jako husa v nebi. Tak
hele, pojedeš po jižní spojce, až kam to půjde a na konci
se doptáš. Fajn, jedu. Tak to bude dobrá únikovka.

Na Barrandovském mostě končí můj orientační
smysl, drzost i odvaha. Zastavuji v pravém pruhu
a zapínám varovná světla. Na podlahu pokládám
turistickou skládací mapu s rejstříkem ulic a hledám
Bílou horu jako Švédové při obléhání královského města.
Modrá světla majáku hlídky VB zastavují vedle mě.
Outfit floutka z jižních Čech evidentně nevzbuzuje
v příslušnících důvěru v socialistické cestování.
Kousavou uniformu jsem totiž nedávno vyměnil
s kolegou za album známek, poté co si mě sousedovic
kluk spletl s pošťákem. Takže jezdím v civilu, ala
woodstock a je mi to buřt. Co tu děláš, a kdes to ukradl?
Občanku, řidičák, málem pouta… Jsou drsní jako hladká

mouka. No, chlapi, jedu na Vypich a nevím kudy. Chvíli
soudruhy přesvědčuji a už frčím za VB pod majákama
přes půl Prahy do nástupní zastávky. Mám nový kámoše.
Je tma, 4:30. Čekám na čas odjezdu a také na pomoc
cestujících – kudy tudy na Smíchov. Už jsou tady. Tichým
hlasem s tónem studu, nenápadně požádám staršího
muže o pomoc při navigování. Muž neváhá a na celý
autobus zavolá. "Prosím vás, pan řidič je nováček
z venkova, já ho provedu." Málem jsem vylítnul
ze sedačky. No dík tedy. "Já jedu jen dvě stanice
do Motola, tak mě pak někdo musíte vystřídat." Super.
Další mě dovede na Homolku, pokračuje výměna až
ke Kotlářce. Poslední odvážlivec se mnou jede až do cíle.
Takto poznávám Prahu. Bezva.

Tramvaj zacinká a já se přiblble usmívám, jako když
procitám z lechtivého snu. Smetanovo nábřeži,
vystupujeme. Praha na Starém Městě je překrásná…
Staré Město pražské má neuvěřitelné kouzlo. Okamžitě
jsme infikováni zvláštním virem. Virem dobré nálady,
nadšení a jakousi romantickou melancholií. Projděte
se večer z Annenského náměstí Karlovkou až
na Staromák, průchodem do Michalské, kolem
odsvěceného kostela Pražská křižovatka až k divadlu
Na zábradlí a máte ho také. Chybí už jen svatozář.
Nechybí, potkáváme spoustu lidí s podobně blaženým
výrazem ve tváři. Ráj na zemi. Magické místo. V uličkách
na Královské cestě je cítit vanilka, skořice, ale i ostré
koření na stejky a něco co, neumím popsat, atmosféra.
Sváteční hudba je slyšet na každém kroku. Nikdo nikam
nespěchá. Proč také? Stovky let, 300 možná 500 let je to
tady stejné a naše přítomnost to nijak nezmění. Jazz
Republic live muzic klub je zaplněný až na poslední
4 místa u vchodu. Jsme vyvolení. Saxík a gibsonka nás
zbaví posledních náznaků starostí a únavy. Na chvíli pak
ještě posedíme v divadelním klubu a již se odebíráme
do mezonetového apartmá pod střechou divadla. Spíme
v prostředí, kde v minulosti pobývaly nejslavnější
osobnosti naší scény jako Jiří Suchý, Ljuba Hermanová,
Václav Havel, Jiří Menzl, nebo Pavel Zedníček, Jirka
Bartoška a další. Snová noc.

Ráno vyhledáme doporučovaný Skautský institut
na rohu Malého náměstí. Neskutečně milý a uctivý
personál. Velmi skromné vybavení, ale o to úžasnější
snídaně, čaj, bageta, toust a bábovka. Pár metrů od orloje
a luxusu Pařížské ulice a tady je úplně jiný svět.
Zamykáme divadlo a ještě před tím se pohledem
rozloučíme s pražskými střechami a v nich jakoby
vraženými mansardami. V duchu se ptáme: "Bydlí zde
ještě v podkroví básníci bláhoví?"

Tak tedy na shledanou milovaná Praho.
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