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Vítejte v cirkuse!

Slovo starostky
Na minulém jednání zastupitelstva městyse jsem
slíbila, že v tomto úvodníku budu apelovat na vás,
vážení občané, a požádám vás o trochu vzájemného
respektu a tolerance. Přišel mi podnět z jedné z našich
osad s tím, že bychom měli projednat tzv. protihlukovou
vyhlášku a upravit dobu sečení, aby občané nesekli
ve dnech a v časech, kdy je pravděpodobné, že to ruší
sousedy. Pravdou je, že nikdy toto nelze spravedlivě
upravit. Pro jednoho je osmá ranní brzy a jiný už má tou
dobou skoro poledne. Stejně tak už v Bibli se říká, že
sedmý den, neděle, je vyhrazen pro odpočinek. Někdy,
např. když celý týden prší, nelze posíct jindy než
v neděli. Připadám si trochu hloupě, když musím psát,
že k sekání trávníku či řezání dříví přistupujeme tak,
abychom nerušili např. sousedy, kterým usíná miminko.

Závěrem bych se chtěla pochlubit i některými věcmi,
které se nám povedly, konkrétně třeba cesta v lese
na Horním, po které dojdete na Staré Město, nebo cesta
v lese v Malsínech, kde se povedlo vybudovat i funkční
odvodnění. Nad Bukovsko ve směru do Popovic jsme
umístili odpočinkové sezení. Do konce roku se nám
podaří rekonstruovat místní komunikaci v ulici U Hřiště
a Luční.

V létě nás čeká několik kulturních, sportovních
a společenských akcí a těším se, že se na některých
uvidíme.

Krásné léto plné pohody vám přeje vaše starostka.

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

zase se ocitáme na začátku prázdnin a přitom
nedávno jsme slavili Velikonoce. Tak, jak jsme si naříkali
na sníh, který se sypal ještě v dubnu, už naříkáme
na letní bouřky a vedra.

V tomto úvodníku vás tradičně poinformuji, jak jsme
pokročili s pracemi.

Co se týká lékařského domu, ten je již pod střechou,
je osazen okny a probíhají práce uvnitř. Dojde však
ke zdržení s předáním stavby o pár měsíců. Přesto bude
provoz zahájen ještě letos. Je jisté, že nejprve
se přestěhuje lékárna, dále pak praktický lékař pro
dospělé s tím, že zde bude fungovat pouze jedna
praktická lékařka a nebude docházet ke střídání lékařů
tak, jako se dělo dosud.

Podle plánu probíhá komplexní rekonstrukce ulice J.
Koláře. Během července začne druhá etapa a bude již
úplně na max. dva měsíce znemožněn příjezd
od Dolního na Horní Bukovsko v tradičním směru.
Oficiální objízdná trasa je vedena přes Hartmanice. Před
několika lety nám bylo ze strany Správy a údržby silnic
slibováno, že v souvislosti s touto rekonstrukcí bude
opravena i vozovka mezi Dolním a Horním Bukovskem.
Nyní je stanovisko Správy a údržby silnic takové, že jsou
v Jihočeském kraji i jiné komunikace, které jsou
v podstatně horším technickém stavu, než je tato a že
se musí postupovat systematicky a opravovat
od nejhoršího technického stavu či vytíženosti. Přesto
jsem posílala další žádost s prosbou o opravu, tak
uvidíme, jak bude vyhodnocena.

A konečně, co se týká kulturního domu v Bukovsku,
jeho rekonstrukce začne do konce prázdnin.


Lékařská péče v Dolním Bukovsku

Vážení občané, vzhledem k tomu, že
MUDr. Jindřich Cícha v průběhu léta
otevírá vlastní lékařskou praxi v Jistebnici a odchází
z ordinace praktického lékaře u nás, prosíme Vás
o trpělivost při letním provozu ordinace praktického
lékaře v Bukovsku. Jistě v průběhu léta bude docházet
k situacím, kdy nebude lékař přítomen, avšak sestra
bude přítomna vždy. Vzhledem ke státním svátkům
v úvodu prázdnin bude ordinace dne 4. 7. zavřená. 

V souvislosti s výstavbou lékařského domu, jehož
dokončení je plánováno na podzim, Vám však slibuji,
že od začátku provozu ordinace praktického lékaře
v novém lékařském domě bude ordinovat v Bukovsku
jeden stálý lékař.

Třetí třída na návštěvě úřadu městyse a besedě se starostkou
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Z úřadu městyse
Zápis z 66. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 25. 4.
Přítomni: I. Makovičková, J.
Klika, P. Malecha, Z. Tůma

Omluven: T. Pavlásek

Projednáno:

RM provedla kontrolu došlých
faktur a platby provedené přes
pokladnu. Stav finančních prostředků k 24. 4. 2022 je 18 063 637,- Kč.

Starostka informovala o stavu
kolaudace nástavby budovy ZŠ.
Kolaudace neproběhla, neboť nebyly
zhotoveny protipožární prvky.
Projektant nám jako objednateli
předal projekt, který zahrnoval
požárně-bezpečnostní řešení, ale
na hasiče k vyjádření předal projekt
jiný. Konkrétně protipožární
opatření, která schválili hasiči, je jiné
než jsme měli k dispozici my. Je tedy
nezbytné dodělat následující
opatření: 2 protipožární dveře v přízemí, vyměnit výplň u zábradlí
po celé délce schodiště tak, aby bylo
z nehořlavého materiálu, odsavač
kouře na schodišťovou chodbu,
zapojit celý rozhlas po celé budově
školy, vybudovat tzv. central stop,
což znamená zřízení nového odběrného místa. Předpokládaná cena je
min. 1 milion Kč. Navíc musí být
na vše opět vypracována projektová
dokumentace. Situace je jednoznačně
způsobená neschopností projektanta
Ing. Pilaře nebo jeho záměrným
jednáním, kdy na různá místa dal
ke schválení různou projektovou
dokumentaci. Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace na tohle
protipožární řešení dle projektu,
který mají k dispozici hasiči a prostřednictvím advokáta budeme nárokovat škodu, kterou však musíme
předtím vyčíslit.


kteří na zahrádkách nyní nehospodaří, dostanou výpověď.

Starostka poptala dle zpracovaného návrhu rekonstrukci kapličky. O dotaci na opravu kapličky
na Jiráskově náměstí jsme žádali
krajský dotační program POV.
Nabídku na stavební práce na akci
„Rekonstrukce kapličky sv. Floriána
na nám. Jiráskovo DB“ podaly
3 subjekty.

RM schvaluje zhotovitelem akce
„Rekonstrukce kapličky sv. Floriána
na nám. Jiráskovo DB“ Vladimíra
Voborníka, se sídlem Vyšehrad 185,
381 01 Český Krumlov, IČ:15074226
za cenu 304 405 Kč bez DPH. Termín
zhotovení díla je do 30. 9. 2022.
Hlasování: 5/0/0.

Starostka informovala radní, že
poptává návrh řešení instalace FTV
panelů a to buď na budovy ZŠ a MŠ
anebo budovu KD. V současné době
má za nezbytné ubírat se v energetice tímto směrem a vyhledávat i jiná
alternativní a ekologická řešení.

Po vystěhování praktické lékařky z prostoru v podporovaných
bytech do Lékařského domu bude
uvolněn stávající prostor. Bude
přebudován na byt, neboť zájemců je

Starostka informovala radní, že
v současné době eviduje 3 žádosti
na pacht zahrádky v ulici U Cihelny.
Kontrolou však bylo zjištěno, že
na některých zahrádkách nehospodaří pachtýř, že obyvatelé se zahrádkami obchodují mezi sebou. Ti,
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stále dost. J. Klika navrhuje jeden
dům již směřovat jako „Dům pro
seniory“ a případně jej zaopatřit
výtahem.

Starostka informovala radní, že
spolu se správkyní webových stránek Mgr. M. Farkovou přebraly cenu
za nejlepší webové stránky obcí
a měst v Jihočeském kraji. Zároveň
jsme jako městys postoupili do celorepublikového kola do Hradce
Králové, které bude 16. 5. 2022.

Z Radonic byla doručena žádost
osadního výboru o vybudování
stoky podél nově zpevněné cesty
vedoucí k neplachovskému lesu.
Starostka poptá zhotovitele, ale nyní
je zde potíž spočívající ve stržené
melioraci na soukromém pozemku.

J. Klika se dotazoval, kam se bude vyvážet zemina ze stavby ČOVky
s tím, že mu nepřijde hospodárné
a ekologické vozit ji daleko. Občané
na Horním by uvítali kopec na
sáňkování. Starostka reagovala, že
tolik hlíny tam nebude, že veškerá
vykopaná hlína se vrátí zpět a bude
třeba dovézt ještě aspoň 10 náklaďáků na vyrovnání terénu.

Z úřadu městyse
Zápis z 67. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 26. 5.
Přítomni: I. Makovičková, J.
Klika, P. Malecha, Z. Tůma, T.
Pavlásek

Projednáno:

RM provedla kontrolu došlých
faktur a platby provedené přes
pokladnu. Stav finančních prostředků k 23. 5. 2022 je 21 423 379 Kč.

Hospoda na hřišti v Bukovsku –
nájemce podal výpověď z nájmu
hospody na hřišti. Bude tedy
zveřejněn nový záměr. Co se týká
nájmu za letošní rok, protože nebyla
hospoda v provozu, bude uhrazen
poměrně, tedy celkem 1 000 Kč
za čtvrtletí. Do doby, než bude
vybrán nový uchazeč, bude hospodu
spravovat nájemce. RM schvaluje
zveřejnění záměru k pronájmu
hospody na hřišti. Hlasování: 5/0/0.

Starostka informuje o stavu
koupaliště v DB. To je nyní vypuštěno a vyčištěno. Revitalizace/
rekonstrukce, která se bude konat,
buď na podzim nebo na jaře za rok,
spočívá ve zpevnění povrchu
betonem a případném natření povrchu. Z. Tůma navrhuje vyčlenit
na podzim cca 500 tisíc s tím, že
se uvidí, jak velká plocha bude
za tyto peníze opravena a přes zimu
bude možné zhodnotit, jak se bude
dál postupovat.

Agrodružstvo Dolní Bukovsko
prostřednictvím T. Pavláska požádalo o pronájem sálu KD DB dne
24. 6. 2022. Je jim známo, že je sál
v rekonstrukci, ale akceptují současný stav. RM schvaluje pronájem
sálu v KD DB Agrodružstvu DB
na den 24. 6. 2022 za částku 900 Kč.
Hlasování: 5/0/0.

Starostka navrhuje podat žádost
na Pozemkový úřad na zhotovení
cest v kú Radonice u Drahotěšic
a Popovice u DB. Dle informací
ředitele SPÚ je reálné vybudovat cca
2-3 km cest v katastrálním území.
RM diskutuje o tom, že smysl má
žádat hlavně nové cesty, případně

krajinná řešení spočívající v melioracích či zatrubnění některých
vodních toků.

P. Malecha informoval, že jsme
oslovili projektanta za účelem
zpracování projektu na přechod pro
chodce v Týnské ulici mezi Liškovými a Lukešovými. Projektant
předložil cenovou nabídku za zpracování přechodu pro chodce
v řádech statisíců, buď poptáme
jiného, nebo budeme o ceně jednat.

Zájemce požádal o pronájem
pozemku parc. č o výměře 30 m2.
Jedná se o pozemek, kde by umístil
boudu o výměře 3x6 metrů. Bude
zveřejněn záměr k pronájmu. RM
schvaluje zveřejnění záměru k pronájmu/pachtu části pozemku parc.
č. 2448/1 v kú Dolní Bukovsko.
Hlasování: 5/0/0.

RM uzavírá řešení žádosti č.j.
1134/2020, jejímž prostřednictvím
o b č a n k a ž á d á o p ro d e j č á s t i
pozemku pč. 1018/8. Bezprostředně
jako reakci na tuto žádost bylo
žadatelce sděleno, že pro městys jako
vlastníka pozemku je výhodnější
pozemek směnit za jiný, což
žadatelka odmítla. Bylo tedy
s d ě l e n o , ž e s p ro d e j e m č á s t i
pozemku RM nesouhlasí z několika
důvodů. Poté byl nesouhlas sdělen
žadatelce, která trvá na sdělení
konkrétního čísla usnesení, kterým
bylo o nesouhlasu rozhodnuto. RM
nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1018/8 žadatelce z
Popovic. Hlasování: 5/0/0. 

S t a ro s t k a s e z n á m i l a r a d n í
se žádostí HZS Jihočeského kraje,
kteří požádali o dar na pořízení
myčky hadic s tím, že tato myčka
bude pak k dispozici i místní JPO
DB. Celková cena myčky je 130 tisíc
Kč s tím, že dar z městyse Dolní
Bukovsko bude 15 000 Kč. RM
schvaluje dar ve výši 15 000 Kč
na pořízení myčky hadic zn.
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Mondiale HZS Jihočeského kraje.
Hlasování: 5/0/0.

RM jmenovala členy komise
na otevírání obálek na akci Horní
Bukovsko – kanalizace, což je
doprovodná infrastruktura k ČOV
HB, která je nyní ve výstavbě. Členy
komise, která bude obálky otevírat
v pondělí 13. 6. v 9 hodin jsou I.
Makovičková, P. Malecha a J. Klika,
náhradníci T. Pavlásek, M. Farková,
J. Brčák. RM schvaluje členy hodnotící komise na veřejnou zakázku
Horní Bukovsko kanalizace: I. Makovičková, P. Malecha a J. Klika, náhradníci T. Pavlásek, M. Farková, J.
Brčák. Hlasování: 5/0/0. 

Starostka informovala radní, že
na stavební akci Lékařský dům
budou vícepráce a jistě nebude
dodržen termín ukončení akce.
V souvislosti s tímto je otázkou, zda
nyní nedostavět LD celý, včetně 2.
NP s tím, že už bude stavba hotová
a byt i nebytový prostor bude moci
být komerčně využit. Starostka
zajistí od TDI stavby, D. Tibitanzla
návrh rozpočtu na dodělání objektu
a věc projedná následně v RM i
v ZM.

Starostka informovala radní
o průběhu akce v ulici J. Koláře.
Akce jde podle harmonogramu,
předpoklad je, že od 10. 7. bude
započata druhá etapa a nebude tedy
možné přijet z HB do DB.
Kontinuálně se jedná s vlastníky
nemovitostí, aby mohlo být vyhověno případným připomínkám.
V současné době je i změnový list
na méněpráce o objemu cca 200 tis,
ale vzhledem k faktu, že může být
změnových listů více, a to jak
na vícepráce, tak na méněpráce,
zatím se o změnových listech jednat
nebude.

Z úřadu městyse
Zápis z 68. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 13. 6.
Přítomni: I. Makovičková, J.
Klika, P. Malecha, Z. Tůma, T.
Pavlásek

Projednáno:

RM provedla kontrolu došlých
faktur a platby provedené přes
pokladnu. Stav finančních prostředků k 13. 6. 2022 je 25 531 605,- Kč.

V tuto chvíli již máme připsánu
půjčku ve výši 5 milionů Kč.

Dopoledne se uskutečnilo otevírání obálek na akci Horní Bukovsko kanalizace. Nabídku odevzdaly
následující 3 subjekty: 


Zhotovitele musí schválit ZM.
Starostka dodává, že nabídka je
vyšší, než očekávala, že při stanovení předpokládané ceny vycházela
z rozpočtu, který nebyl aktuální, což
se však ukázalo již při výběrovém
řízení na výstavbu ČOV samotné.

Nabídka č. 1

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, ČB
IČ: 48035599
3 747 414,22 Kč

Nabídka č. 2

Vodohospodářské stavby spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, ČB
IČ: 14499924
3 950 000,- Kč

Nabídka č. 3

KAVAS W s.r.o., Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
IČ: 28086473
3 885 263,53 Kč

RM diskutovala o investičním
záměrech a prioritách v městysu.
Nabízí se následující záležitosti:

◦ Dofinalizovat lékařský dům o
2. NP – (byt a nebytový prostor)

◦ Rekonstrukce KD

◦ Místní komunikace Luční

◦ Místní komunikace Radonice

◦ Atletický ovál.

O výše uvedených záměrech
budeme diskutovat v rámci zastupitelstva.

Starostka předkládá radě městyse ke schválení dokument o schválení záměrů v rámci školství. Rada
městyse souhlasí se zařazením investičních i neinvestičních záměrů
zřizované školy do Strategického
rámce MAP jako přílohy dokumentu
Místního akčního plánu vzdělávání
ORP Týn nad Vltavou. Tento dokument včetně investičních záměrů je
schvalován dle § 84 odst. 2 zákona
128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, z pozice zřizovatele školy v obci. Hlasování:
5/0/0.

RM vypoví pachtovní smlouvu
nájemcům zahrádek, kteří ji
nevyužívají. Jedná se o 3 nájemce.

V souvislosti s výpověďmi těchto
zahrádek budou zveřejněny záměry
k pronájmu. Starostka dodává, že
nyní eviduje o zahrádky 5 zájemců.
RM schvaluje výpověď nájemní
smlouvy, jejímž předmětem je nájem
zahrádky č. 11 na pozemku parc. č.
257/1 v kú DB. Hlasování: 5/0/0.


RM byla doručena žádost
zástupkyně Spolku žen Dolní Bukovsko. Žádá každoroční příspěvek
na činnost a to ve výši 5 000 Kč/rok.
RM schvaluje poskytnutí příspěvku
na činnost Spolku žen Dolní
Bukovsko ve výši 5 000 Kč na rok
2022. Hlasování: 5/0/0.


RM schvaluje výpověď nájemní
smlouvy, jejímž předmětem je nájem
zahrádky o výměře 554 m2 na pozemku parc. č. 257/1 v kú DB.
Hlasování: 5/0/0.


Pacht Bukobar – RM byla doručena žádost o pacht pozemku,
na kterém má Bukobar umístěné
venkovní sezení. Starostka dodává,
že má zato, že by letos v souvislosti
s rekonstrukcí ulice J,. Koláře
a křižovatky u Bukobaru neměl být
záměr ani zveřejněn, neboť teoreticky prostor není úplně vhodný pro
zahrádku. Podnik je těžko zpřístupněn pro zásobování a obecně se stav
okolní vozovky jistě podepíše
na návštěvnosti. Není přímo vůle
sezení odsud nechat odstranit, ale
rovněž není vhodné prostor nyní
zpoplatnit.


RM schvaluje výpověď nájemní
smlouvy, jejímž předmětem je nájem
zahrádky o výměře 510 m2 na pozemku parc. č. 257/1 v kú DB.
Hlasování: 5/0/0.

Žádost o prominutí stočného
zaslal žadatel z Týnské ulice.
V důsledku poruchy na vodoinstalaci došlo k úniku vody. Průměrná spotřeba pro danou nemovitost je
v uplynulých letech cca 84-92 m3,
RM tedy bude požadovat úhradu za
100 m3. RM schvaluje vyhovění
žádosti a určuje k úhradě stočné
za množství 100 m3 vody. Hlasování:
5/0/0.
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Z. Tůma navrhuje vyřešit situaci
s vyjížděním z domu v Popovicích
naproti hasičské zbrojnici. Tento
úsek je nebezpečný, velmi obtížně
se odsud vyjíždí, řešením by mohlo
být po zapsání KPÚ prodat dvě
vzniklé parcely a vybudovat zadem

Z úřadu městyse
příjezdovou cestu, aby všechny
parcely byly dopravně obsluhovány
zezadu. Jedná se o parcely kolem
pozemku parc.č. 42/48.

RM p rojednala rozpočt ová
opatření č. 10 – 17:

č. 10 – Navýšení nedaňových
příjmů – investiční transfer

2850 tisíc Kč dotace na nástavbu
budovy ZŠ

č. 11 – Navýšení nedaňových
příjmů – finanční příspěvek

65 439,- Kč příspěvek na vyhotovení Lesního hospodářského plánu


č. 12 – Navýšení nedaňových
příjmů – finanční příspěvek

164 250,- Kč příspěvek na obnovu zajištění a výchovu lesních
porostů

č. 13 – Navýšení nedaňových
příjmů – finanční příspěvek

3 miliony Kč dotace na rekonstrukci KD

č. 14 – Navýšení nedaňových
příjmů – finanční příspěvek

1 050 tisíc Kč dotace na rekonstrukci vodovodu J. Koláře

č. 15 – Navýšení nedaňových
příjmů – finanční příspěvek


1 700 tisíc Kč dotace na rekonstrukci kanalizace J. Koláře

č. 16 – Navýšení nedaňových
příjmů – finanční příspěvek

5 milionů Kč půjčka od SMO BV

č. 17 – Navýšení příjmů – prodej
dříví

1 500 tisíc Kč – příjem z lesa

RM schvaluje rozpočtová opatření č. 10 až 17. Hlasování: 5/0/0.

27. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko konané 2. 5. 2022
Přítomni: JUDr. Eva Bartošová,
Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Božena
Janečková, Jaromír Klika, Jan Kohout, Mgr. Ivana Makovičková, Petr
Malecha, František Mazanec, Ing. Jan
Němec, Tomáš Pavlásek, Ing. Jan
Svoboda, Mgr. Anna Šubrtová,
Zdeněk Tůma.

Omluveni: Ing. Jan Zasadil.

Projednáno:

Dotazy k činnosti RM

Předmětem dotazů zastupitelů
byly zápisy z jednání RM č. 63 – 66.

a) na dotaz Mgr. Šubrtové
starostka a místostarosta vysvětlili
řešení problému protipožárních
úprav v ZŠ, které budou vyžadovat
zvýšené náklady na realizaci.

Majetkové záležitosti

a) starostka vysvětlila problém
schválení Požárního řádu. Po konzultacích s MV lze Požární řád
schválit jako směrnici.

Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje OZV č. 1/2022,
kterou se ruší OZV č. 2/2021 Požární
řád. Hlasování: 14/0/0.

Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje Směrnici
O požárním řádu č. 1/2022 Požární
Řád (znění směrnice je přílohou
tohoto zápisu). Hlasování: 14/0/0.


b) zastupitelé opětovně diskutovali o opakované žádosti občana
na projednání vyhlášky, která by
upravovala dobu sečení v Popovicích s tím, že nyní jsou tyto práce
prováděny podle něj v nevhodnou
dobu, kdy je tento konkrétní občan
těmito činnostmi rušen. Občan má
za to, že by se mělo síct maximálně
do večerníčku, na což zastupitelé
reagovali s tím, že kvůli ochraně
přírody a v souvislosti s včelami není
vhodné síct do 18 hodin. Nad to bylo
poukázáno, že hluk se týká
i zemních prací vykonávaných
bagrem. Pokud by byla k problému
vydána vyhláška omezující jakékoliv
hlučné činnosti, musela by být
vydána pro celé území městyse
včetně osad, což není v rámci celého
městyse žádoucí vůbec.

Zastupitelé již jednou v minulosti o podobné vyhlášce jednali
s většinově zamítavým stanoviskem.

Je proto žádoucí, aby k sobě byli
občané ohleduplní a vzájemně se přílišným hlukem produkovaným
různými stroji v nevhodnou dobu
neobtěžovali.

c) starostka po konzultaci
s občanem, který nabídl městysi
ke koupi pozemky, předložila zastupitelům ke schválení návrh na koupi.

Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje koupi pozemků
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pč. 1032/14 o výměře 7 m2 (pozemek
pod komunikací) v kú Popovice
za dohodnutou cenu 700 Kč/m2, pč.
2709/12 o výměře 117 m2 (vodní plocha, koryto potoka se zřízeným hradidlem regulace přítokové vody)
v kú Dolní Bukovsko za dohodnutou
cenu 50 Kč/m 2 a pč. 2709/22
o výměře 64 m2 (lesní pozemek s potrubím pro odtok vody do rybníků,
užíván jako obslužná plocha – cesta)
v kú Dolní Bukovsko za dohodnutou
cenu 25 Kč/m2. Poplatek za vklad
na KÚ uhradí městys. Hlasování:
14/0/0.

d) zastupitelé projednali žádost
o odkoupení pozemku pč. 1654/13
odděleného GP z pozemku pč.
1654/2 v kú Bzí. Zastupitelé diskutovali o ceně, kterou nyní vidí jako
reálnou ve výši 500 Kč/m2.

Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku pč. 1654/13
o výměře 60 m2 v kú Bzí. Hlasování:
14/0/0.

e) zastupitelům byl předložen
k projednání a schválení Závěrečný
účet městyse Dolní Bukovsko za rok
2021, který byl zveřejněn v souladu
s ustanoveními zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. ZÚ byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse

Z úřadu městyse
Dolní Bukovsko. K nedostatkům
zjištěným při přezkoumání hospodaření za rok 2021 byla přijata
nápravná opatření, jejichž popis je
přílohou tohoto zápisu.

Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje Závěrečný účet
městyse za rok 2021 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 se souhlasem
s celoročním hospodařením bez
výhrad. Hlasování: 14/0/0.

f) zastupitelům byla ke schválení
předložena Účetní závěrka za rok
2021, která byla sestavena dle § 18
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění a vyhlášky č.
220/2013. Hospodaření městyse
za rok 2021 skončilo ziskem ve výši
11 717 831, 37 Kč.

Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje Účetní závěrku
za rok 2021 s výrokem bez výhrad
a převedení výsledku hospodaření
ve výši 11 717 831,37 Kč na účet 432 –
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Hlasování:
14/0/0.

g) starostka informovala zastupitele o zůstatcích na účtech
městyse. Na BÚ městyse je celkem
17 480 195,85 Kč a účtech fondů
3 822 825,89 Kč.

g) starostka seznámila zastupitele s návrhem rozpočtových
opatření k 30. 4. 2022.

RO č. 4 – úprava rozpočtu
v příjmech a výdajích o proúčtování
daně z příjmu právnických osob
za obec ve výši 166 tis. Kč.

RO č. 5 – příjmy za prodej dřeva
z obecního lesa ve výši 1 milion Kč
a užití ve výdajích na služby v lese,
pořízení LHP a rybníky.

RO č. 6 – příjem nadačního
příspěvku ČEZ na projekt s názvem
„Bukovsko pomáhá Ukrajině“ ve výši 45 tis. Kč a jeho užití na úpravy
ubytovny a věcný dar pro občanku
Ukrajiny.

RO č. 7 – navýšení výdajové části
rozpočtu o neočekávané výdaje –
energie na ubytovně, měřiče rychlosti v Sedlíkovicích, vybavení nových
tříd v ZŠ, doplnění veřejného rozhlasu, hřiště, neinvestiční příspěvky

hospicům, opravy a revize plynových kotlů (PB, ubytovna, radnice,
SDH), koupě pozemků.

RO č. 8 – příspěvek ke zmírnění
dopadů zákona o kompenzačním
bonusu pro rok 2022 ve výši
115 102,78 Kč.

RO č. 9 – protipožární opatření
v ZŠ ve výši 1 milion Kč.

Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje RO č. 4 – 9.
Hlasování: 14/0/0.

i) zastupitelům byly předloženy
ke schválení smlouvy na poskytnutí
neinvestičních transferů na činnost
SDH Dolní Bukovsko a TJ Dolní
Bukovsko.

Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje smlouvu na poskytnutí neinvestičního transferu
na činnost SH ČMS – SDH Dolní
Bukovsko, IČ 65059948 pro rok 2022
ve výši 130 tis. Kč. Hlasování:
14/0/0.

Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje smlouvu na poskytnutí neinvestičního transferu
na činnost TJ Dolní Bukovsko, IČ
60073535 pro rok 2022 ve výši 150 tis.
Kč. Hlasování: 14/0/0.

j) starostka informovala o jednání o uzavření smluv na půjčky
od SMO Bukovská voda na vybudování ČOV Horní Bukovsko
ve výši 5 milionů Kč a rekonstrukci
vodovodu a kanalizace v ul. J.
Koláře ve výši 12 milionů Kč.

Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje uzavření smlouvy o půjčce od SMO Bukovská voda
IČ 65050541 na vybudování ČOV
Horní Bukovsko ve výši 5 milionů
Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy. Hlasování: 13/0/1 (Ing.
Jan Němec).

Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje uzavření smlouvy
o půjčce od SMO Bukovská voda, IČ
65050541 na rekonstrukci vodovodu
a kanalizace v ul. J. Koláře ve výši
12 milionů Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy. Hlasování:
13/0/1 (Ing. Jan Němec).
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Různé – připomínky, dotazy
a interpelace zastupitelů městyse

a) zastupitelé projednali úpravu
cen za prodej palivového dřeva
z obecního lesa. Palivové dřevo pro
občany s TP na území městyse nebo
vlastníky nemovitosti na území
městyse bude prodáváno za cenu
600 Kč/prm (vč. DPH), pro cizí
zájemce za 1 000 Kč/prm (vč.DPH).
Při dodání bude kupujícímu účtována doprava v plné výši. Cena
za dopravu se nyní pohybuje ve výši
cca 900 Kč za jednu fůru. Toto
opatření je platné dnem schválení.

Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje s platností od 2.
května 2022 ceny za prodej palivového dřeva z obecního lesa takto:
pro občany s TP na území městyse
a vlastníky nemovitosti na území
městyse 600 Kč/prm (vč. DPH) +
doprava dle aktuálních sazeb, pro
cizí zájemce o koupi 1 000 Kč/prm
(vč. DPH) + doprava dle aktuálních
sazeb. Hlasování: 14/0/0.

b) Ing. Němec má dotaz k výši
ceny za nutné opravy ČOV Dolní
Bukovsko – p. Malecha zašle
zastupitelům návrh smlouvy – kalkulovaná cena je cca 620 tis. Kč.

c) Lékařský dům – stavba pokračuje, v současné době se provádí
změna projektu spočívající ve změně
vytápění tepelným čerpadlem a s tím
souvisejícím podlahovým topením.

d) rekonstrukce KD – čeká se na
vydání st. povolení.

e) Ing. Němec se dotázal na avizovanou informaci týkající se ČOV
v HB, ptá se, kdo z přítomných
zastupitelů věděl, že cena za ČOV je
pouze za ČOV a nikoli ještě za cestu
a kanalizaci. Starostka vysvětlila, že
byla při soutěži vedena zásadou
hospodárnosti, aby nemusela být
zpracována prováděcí dokumentace,
což by trvalo další měsíce a stálo
další peníze.

f) p. Kapinusová – řešení stoky
okolo cesty v Radonicích – práce
jsou poptány a je nejprve potřeba
vyřešit problém s nevyhovující
meliorací v přilehlém poli.

Ze školky
Pohádkové odpoledne s maminkou
Tento rok jsme všem maminkám k příležitosti Svátku
matek připravili netradiční odpoledne. Ve čtvrtek
11. května přišly maminky s dětmi na naší školní
zahradu. Děti maminkám zazpívaly písně a přednesly
básně, které si pro ně připravily.

Poté je přivítala postavička Večerníčka, od kterého
se dozvěděly co děti s maminkami čeká. Na pohádkovou
stezku obdržely obálku na vkládání získaných obrázků
a už jim nic nebránilo v tom, aby vyrazily hledat
pohádkové postavičky s úkoly. Děti ze třídy Berušek
a Krtečků plnily úkoly na školní zahradě a protože
předškoláci ze třídy Kočiček už mají zdatnější chůzi
a vytrvalost, vyrazily směr rybník „Hraďák“.

Děti společně s maminkami pomohly princezně Else
vyhledat a navléknout poztrácené korále, s Cipískem
se naučily střílet šiškami. Koloušek Bambi pro ně
zahrabal přírodniny v pískovišti, které měly najít
a roztřídit podle druhu. Potrénovaly i svůj nosík, když
čichem měly rozeznat vůně od medvídka Pú.
Na slalomové dráze si proti maminkám vyzkoušely let
na koštěti, kdo s koho! Maminky všem předvedly také
svoji zručnost a sílu, když děti s cihlou převážely
na kolečku k rozbourané boudě pro pejska. Na konec si
děti vyzkoušely šplhat jako Spiderman a vyhlížely rytíře
se schovaným pokladem.


Děti si za svou šikovnost jako odměnu odnášely
domů nalezený poklad a maminky?

Společné zážitky a chvíle strávenými se svými dětmi.

Kolektiv MŠ

Učitelky a děti z MŠ děkují hasičskému sboru z Dolního Bukovska za krásně strávené dopoledne plné her, které
připravili dětem k Mezinárodnímu dni dětí.
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Ze školky
Projektový den Louka
V období, kdy vše kolem nás kvete, jsme si s dětmi
povídali o louce. Nejen na vycházkách jsme si ukazovali
a pojmenovávali rostlinky, které na louce rostou. Děti
se dozvěděly, že některé z nich jsou i léčivé, jako
například heřmánek, jitrocel, pampeliška, sedmikráska
a mnoho dalších. Seznámily se s hmyzem, který na louce
přebývá nebo na ní přilétá. Nejvíce jsme se zaměřili
na nejpilnější hmyz – včeličky, které nám vyrábí hned
několik produktů a člověk je všestranně využívá.

Na konci vzdělávacího bloku jsme připravily
na louce s kolegyněmi úkoly, které děti z celé mateřské
školy plnily. Hledaly a určovaly známé luční rostliny,
skládaly rozstříhané hmyzí obrázky, přiřazovaly barevná
víčka nebo doplňovaly řadu chybějících barev na těla
housenek podle předlohy, počítaly tečky na krovkách
berušek a poté je vzestupně řadily. Děti plnily ještě

mnoho dalších úkolů, ale nejzajímavější pro ně bylo
pozorování a zkoumání rostlin a hmyzu pod lupami.

Dětem se den s lučními úkoly líbil a již se ptaly, kdy
budeme plnit další.

Jaroslava Šalamounová

Společné školkové pálení čarodějnic na školní zahradě

Celoškolkový výlet do Pohádkové kovárny v Selibově
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Ze školy
Dobročinný trh
V týdnu před Velikonocemi se uskutečnil Velikonoční
trh, na kterém si mohli rodiče a přátele školy zakoupit
vlastnoručně vyrobené výrobky děti ze ZŠ. Výběr byl
opravdu široký, a tak si podle svého gusta vybral každý.

Děkujeme všem, co se na trhu nějakým způsobem
podíleli. Příspěvek z této akce poputuje na dobrou věc.

Milena Zahradníková

Laboratoř chemie a přírodopisu
Jako první si novou laboratoř vyzkoušeli žáci
posledního ročníku. V průběhu měsíců května a června
sem zavítají i další třídy. Pro žáky, ale i pro pedagogy je
radost, když se mohou podílet na utváření nového
prostředí, jakým je právě nová laboratoř. Žáci nebudou
laboratoř využívat jen na laboratorní práce, ale bude
v nich probíhat i výuka předmětů přírodopis a chemie.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co se podíleli
na vzniku a vybavení této nové nástavby. Těším se na její
plné využití."

Milena Zahradníková

Biologická olympiáda R. Kurky ve Veselí nad Lužnicí
Dne 21. 4. 2022 se čtyři žáci 8. třídy, Karolína
Vomáčková, Anežka Karbanová, Kryštof Kubal
a Dominik Mašek, zúčastnili biologické olympiády R.
Kurky v budově Střední odborné školy ekologické
a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí.

K. Kubal a D. Mašek bojovali v oblasti zoologie, kde
se sešlo celkem 15 soutěžících. K. Vomáčková a A.
Karbanová soupeřily s dalšími 13 žáky v botanice.

A jaké bylo jejich umístění?

K. Kubal, D. Mašek se umístili na 9.- 10. místě, A.
Karbanová pak na 9. místě a K. Vomáčková získala
překrásné 1. místo.

Odměnou pro žáky byla prohlídka školního terária,
akvária, minipivovaru, chmelnice a ukázky prací
v laboratoři.

Všem zúčastněným velmi gratuluji a děkuji za účast
v biologické olympiádě R. Kurky.

Milena Zahradníková

Programování Codey rocky
Do naší školy za podpory EUROPE DIRECT České Budějovice přijeli instruktoři
s výukovými roboty Codey Rocky. Na dopoledním programu se žáci ze sedmé třídy
dozvěděli, jaká jsou základní pravidla blokového programování a jeho použití
na fyzickém robotovi. Žáci se snažili naprogramovat vypůjčeným robotům různé emoce,
základní pohyby a další funkce. Vše si prakticky vyzkoušeli a postupně dokázali
naprogramovat složitější úkony. Program žáky nadchl a neradi se loučili se svými roboty.

Radek Hřivnáč
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Ze školy
Dopravní soutěž o pohár městské policie Týn nad Vltavou 2022
Dne 27. 4. 2022 se žáci 4. třídy zúčastnili „Dopravní
soutěže o pohár městské policie Týn nad Vltavou 2022“.
Třídu zastupovalo čtyřčlenné družstvo ve složení
Martina Dudlíčková, Kristýna Vomáčková, Vladimír Pinc
a Robert Hanzlík. Ostatní žáci si mohli také vše
vyzkoušet. Soutěžilo se v praktických i teoretických
dovednostech a ve zdravovědě. Teorie zahrnovala
vědomostní test z pravidel silničního provozu a znalostí
první pomoci, praxe, pak jízdu na kole s dodržováním
silničních předpisů a jízdu zručnosti.

Umístili jsme se na krásném čtvrtém místě. 

Našim soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy
a gratulujeme! 

Zuzana Karbanov

Exkurze do Třeboně
V pondělí 9. 5. 2022 se žáci 7. a 8. třídy vydali poznat
další ze středních škol v našem okolí. Tentokrát vyrazili
na Obchodní akademii, střední odbornou školu a střední
odborné učiliště v Třeboni. Škola má dvě budovy,
na kterých se vyučuje pestrá paleta studijních i učebních
oborů.

Nejprve jsme navštívili pracoviště na ulici
Táboritská, kde studují budoucí oděvní návrháři a také
experti na cestovní ruch. Studenti a učitelé si pro naše
žáky připravili akční a zábavný program, zaměřený
na to podstatné z obou odvětví. Naši žáci se nejprve
rozdělili do dvou skupin podle tříd. Pak měli možnost si
u oděvních návrhářů vyzkoušet svou zručnost
a trpělivost při šití tulipánu nebo chobotničkové
klíčenky. V rámci cestovního ruchu trénovali své
jazykové dovednosti, hráli pexeso, spojovali obrázky
s názvy zvířat a vyplňovali kvízy a křížovky. To vše
v angličtině a němčině a někteří si vyzkoušeli
i španělštinu.

Bohatý program nám nedovolil příliš otálet, takže
jsme se rychle přesunuli do druhé budovy, která
se nachází v centru Třeboně na ulici Vrchlického. Zde lze
studovat obchodní akademii, naučit se pracovat se sklem
nebo se připravit na kariéru opraváře motorových
vozidel či zemědělských strojů. Žáci se opět rozdělili
do dvou skupin, tentokrát ale podle zájmu. Většina
chlapců se vydala do opravárenských dílen a děvčata
s jedním odvážným vyrazila na prohlídku tzv. vily,
budovy, která celá patří umění a sklu. V dílnách viděli
hoši nejrůznější stroje používané pro výuku. Dozvěděli
se také, že během studia je možné získat řidičský
a svářečský průkaz. Druhá skupina se podívala
do malého muzea s pracemi studentů, do ateliérů a také
do brusičské dílny, kde měli někteří možnost vyzkoušet
si vybrousit hvězdičku.


Posledním bodem programu pak byla návštěva
D o m u p ř í ro d y n a t ř e b o ň s k é m z á m k u . J e d n á
se o informační centrum pro CHKO Třeboňsko, kde jsme
se stručně seznámili s historií oblasti a také
se zajímavými a významnými živočichy, kteří zde žijí.

Den byl velmi pestrý a věřím, že každý si v nabitém
programu našel něco, co ho zaujalo.

Mgr. Klára Pechová

á
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Ze školy
Úspěšný DIGIden
v nejrychlejším čase a nepotřebovali žádnou nápovědu.
Takže suverénně VYHRÁLI!!! Nejenže byli odměněni
oni, ale získali pro naši školu poukaz na jednodenní
workshop s roboty. Jejich výkon byl opravdu úžasný, je
vidět, že se pečlivě připravili.

Všem reprezentantům i fanouškům děkuji a doufám,
že si naši žáci užijí i Den s technikou, kterého
se zúčastníme 22. 6. 2022.

Mgr. Klára Pechová

Na středu 11. 5. 2022 byla naplánována akce pod
záštitou Jihočeské hospodářské komory soutěž žáků
základních (a odpoledne také středních) škol
v digitálních dovednostech. Jednalo se zejména
o základy programování, ovládání robotů, 3D tisk
a úpravu digitálních fotografií.

Žáci reprezentovali naši školu v tříčlenných
družstvech. Každé družstvo mělo svou disciplínu,
na kterou se předem připravilo, a v které změřilo síly
s týmy z ostatních škol. Ne všichni mohli soutěžit, takže
alespoň fandili, okukovali, radili a vyzkoušeli si ovládání
robůtků a programování mikropočítačů, které připravil
budějovický RPishop.

Šesťáci upravovali nepovedené digitální fotografie
a vyplňovali kvíz. Největší zájem projevili osmáci, takže
jeden tým upravoval prográmek pro želvu tak, aby místo
čtverečků kreslila osmiúhelníky a další učil robota
CodeyRockey poznávat barvy.

Deváťáci Martin Krampl, Dominik Černý a Tomáš
Štecher se odvážně vrhli do únikové místnosti zaměřené
na kybernetickou bezpečnost. Zvládli ji vyřešit v druhém
nejrychlejším čase a vybojovali pro naši školu 2. místo
v této kategorii.

Sedmáci Honza Bořuta, Pavel Němec a Kuba Špatný
programovali mikropočítač Micro:BIT, aby odhalili
nepřátelské vysílání. Heslo odchytili a vyluštili

Malá kopaná
Mc Donald´s cup je tradiční turnaj v kopané pro žáky
1. – 5. třídy. V tomto ročníku mladší žáci vybojovali
5. místo. Starším se tolik nedařilo, obsadili 10. místo.
Útěchou bylo ocenění nejlepšího hráče turnaje, toto
ocenění získal Robert Hanzlík. Stále platí známé rčení:
„Nedáš, dostaneš“.

Děkujeme našim hasičům za bezpečnou dopravu
na turnaj po oba dny.

Mgr. Anna Šubrtová

Parkour v Bukovsku
Bukovský kulturní dům zažil vystoupení pravého
parkouristy. Oblíbený sport mezi mladými viděli všichni
žáci od třetí třídy. Součástí hodinové vystoupení bylo
představení tohoto sportu, jeho historie, základní
techniky a samozřejmě ukázky. Žáci se do workshopu
mohli zapojit jako pomůcka nebo si mohli vyzkoušet pár
triků pod dohledem instruktora. Žáci si vystoupení užili.

Radek Hřivnáč
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Ze školy
Velký úspěch školy na atletickém závodu v Lomnici nad Lužnicí

podávali žáci naší školy výborné výsledky. Bukovská
škola ve velké konkurenci skončila na krásném druhém
místě s celkovými 16 medailemi včetně 7 zlatých.
Reprezentantům děkujeme!

Radek Hřivnáč

Dne 30. května se konala tradiční atletická soutěž
v Lomnici nad Lužnicí a naše škola nemohla chybět.
Vypravilo se přes čtyřicet sportovců z celé školy. Na žáky
čekaly různorodé atletické disciplíny.

Konkurence byla veliká, protože se zúčastnilo
rekordních deset škol. Celý den za krásného počasí

Výsledky:

Mladší žáci: 

Pinc Vladimír – 1. místo (skok daleký), 2. místo (běh 60 metrů)

Landa Štěpán – 3. místo (skok daleký), 3. místo (běh 800 metrů)

Svoboda Daniel – 3. místo (hod kriketovým míčkem), 1. místo (běh 800 metrů)

Tůma Matyáš – 3. místo (běh 200 metrů)

Kokešová Barbora – 2. místo (běh 400 metrů)

Prokešová Ellen – 3. místo (skok daleký)

Pinc, Svoboda, Landa, Sobota – 1. místo (štafeta)

Kokešová, Jindrová, Kršková, Prokešová – 3. místo (štafeta)

Starší žáci:

Řezanka David – 1. místo (běh 1500 metrů)

Zetocha Jan – 1. místo (běh 400 metrů)

Gavlas Jiří – 3. místo (skok daleký)

Vítová Eliška – 1. místo (vrh koulí)

Gavlas, Černý, Řezanka, Žáček – 1. místo (štafeta)

Druháci hrají divadlo
Žáci čtenářského kroužku z 2. třídy si připravili pro
své spolužáky z prvního stupně a děti z mateřské školy
krátké divadelní představení. Jednalo se o dvě pohádky –
Začarovaný les a O koťátku, které zapomnělo mňoukat.
Před publikem hrály děti poprvé a zpočátku je provázela
velká tréma. Ta však neměla dlouhého trvání a děti vše
zvládly na výbornou. Všichni jsme si dopoledne
příjemně užili.

Hana Fišerová
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Ze školy
Celoškolní soutěž s preventivní tématikou
Dne 2. června se ke Dni dětí uskutečnila na hřišti
tradiční celoškolní soutěž zaměřená na často zmiňovaná
problematická témata týkající se školního kolektivu –
kyberšikana, klima ve třídě, poruchy příjmu potravy,
spolupráce mezi dětmi, školní řád a dopravní výchova.

Žáci 9. třídy si připravili 9 stanovišť s nejrůznějšími
úkoly s dvěma variantami obtížnosti – pro mladší a starší
děti. 19 družstev vedených žáky 8. třídy s nadšením
absolvovalo postupně jednotlivá stanoviště a zabojovalo
o vítězství svého týmu.

Celé dopoledne se vydařilo, počasí nám přálo
a na děti čekala ve finále sladká odměna.

M. Pilarčíková, K. Mikešová

Návštěva cihelny Heluz
Dne 8. 6. jsme navštívili místní cihelnu, kterou nás
provázel pan Frolík se svou kolegyní. Děti se dozvěděly
o cihlách spoustu informací. Z čeho se cihly vyrábí, jak
probíhá výroba a jaké druhy cihel zde vyrábí. Velikost
nejmenší i největší cihly. Získané informace si ověřili
v krátkém testu, který většina zvládla bez chyby.
Vyzkoušeli si poskládat tématické puzzle. Dětem
se dopoledne moc líbilo.

Hana Fišerová

Učíme se v přírodě
V pátek 10. 6. jsme vyrazili na výtvarnou výchovu
a pracovní činnosti do přírody. Rozdělili jsme se do
skupin a úkolem bylo vytvořit skřítka a jeho chaloupku
podle vlastní fantazie. Pro některé to byl úkol snadný,
jiní zažívali neshody ve skupině, kde vázla spolupráce,
některé skupiny se během práce dokonce rozpadly.
Přesto však děti popustily uzdu své fantazii a výtvory
vznikaly opravdu originální. Skupina ve složení Josef
Votřel, Lukáš Míchal, Domenico Herman a Tobiáš
Chochol byla ostatními zvolena za nejlépe spolupracující
skupinu, která vytvořila nejen krásného skřítka
i chaloupku, ale i malého čtyřnohého kamaráda.

Hana Fišerová
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Ze života v městysi
„V neděli odpoledne, to bejvalo moje…“

Velikonoční neděle (17. dubna 2022) je v plném
proudu a já už ve 14.00 musím odložit příbor, zahodit
po báječném obědě ubrousek a pospíchat do místního
kulturního zařízení, kde proběhne harmonikový maraton. Třináct vystoupení je uvedeno na programu
a milovník heligonek, akordeonů, zpěvu se má na co
těšit. Sál je brzy zcela zaplněn, vlastně přeplněn a snad
ani pořadatelé nečekali tak velkou účast. Stalo se! Sál je
plný natěšených diváků z celého okolí. Hlavní
organizátor Vladimír Linhart je určitě trochu nervózní,
ale usmívá se. Ozvučení funguje, Pavel Vokurka vše
řádně zajistil, můžeme začít. Úvodní slovo Jaromíra
Kliky i Vladimíra Linharta, přivítání diváků a první
účinkující zahájili dnešní koncert pro milovníky báječné
muziky i zpěvu. Vladimír Linhart hraje sice na vypůjčený nástroj, ale nezapře zkušeného hráče, ve zpěvu mu
pomáhá Míra Klika bušící do taktu umně vyrobeným
vozembouchem. Jde jim to! Potlesk, na pódiu se připravuje se svým nástrojem Pavel Vokurka. Jeho výkon
prozrazuje profesionálního muzikanta a dlouhotrvající
potlesk je odměnou.

Nebudu jmenovat další účinkující, jejich vytištěný
seznam si odnesli diváci a mohou tedy doma v klidu
zavzpomínat. Na někoho bych mohl zapomenout a ten
by mě možná přestal zdravit. Všechny výkony
účinkujících byly vynikající, každý hrál svůj oblíbený
repertoár, diváci zpívali spolu s muzikanty, dobrá nálada
se vyšplhala až kamsi do oblak, broukali si i hosté
ve výčepu, a dokonce se usmívali i hosté, kteří postávali
na zápraží před hospodou. A přeci! Mně nejvíc potěšil
výkon nejmladšího hudebníka Jarouška Pokuty, který
virtuózně ovládá svůj nový akordeonek. Přivřel jsem oči
a už jsem byl někde v Paříži, harmonika hrála na pódiu
slavného divadla, trochu chraptící hlas Edity Piaf se nesl
plným sálem, a – bouřlivý potlesk. Otevřel jsem oči,
Jaroušek dohrál svou poslední skladbu, sklidil pět
bouřlivý potlesk a já jsem si v duchu říkal „jen aby kluk
vydržel a nezpychnul, byla by to škoda“.


A ještě jedna vzpomínka (vy přítomní si možná také
na některého muzikanta vzpomenete). Tentokrát na Jana
Zasadila, jehož zpěv byl příjemně rozpustilý a myslím,
že potěšil i rozesmál většinu přítomných posluchačů. Už
je na jevišti znovu Vladimír Linhart spolu s Dr. Karlem
Wrobelem a mě je líto, že jsme u konce dnešní
harmonikové veselice. Tak třeba znovu za rok. Proč
třeba, určitě za rok zase na Horní.

Ještě ale není konec. Vladimír Linhart nás mile
překvapil, když v premiéře zahrál a zazpíval nově
složenou píseň věnovanou Hornímu Bukovsku, kde
dlouho žil. Byla krásná a myslím, že nejen já, ale i další
posluchači si setřeli slzu z oka! Díky, příteli Láďo, jsem
sice jen „Pražák“, i když už jezdím do této milé vesničky
jedenašedesát roků, ale mám Horní rád.

Konec byl velkolepý. Všichni zúčastnění muzikanti
zvedli své nástroje a spustili mně dosud neznámou
písničku, která byla mottem celého odpoledne: „V neděli
odpoledne, to bejvalo moje…“ Co dodat? Je třeba zpívat,
radovat se ze života a šířit radost. Já osobně pak děkuji
organizátorům i všem účinkujícím a pokud bude za rok
opět koncert, určitě si přijdu zazpívat, tedy pokud
se dožiji.

Karel Žižkovský
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Ze života v městysi
Den otevřených dveří v pivovaru Bukovar
stopových prvků a minerálů, především hořčíku,
draslíku, fosforu, chloridu, křemíku, zinku, balastních
látek podporujících trávení a nižší koncentrace škodlivin,
vede k pozitivním účinkům umírněné konzumace piva
(doporučeno 0,5 – 1 l denně). Má uklidňující vliv,
příznivé účinky na pleť, na trávení, činnost žaludku,
odbourává stres, působí preventivně proti infarktům
a srdeční mrtvici, snižuje hladinu cholesterolu,
podporuje růst, nervovou aktivitu, působí preventivně
proti kožním chorobám, arterioskleróze, Alzheimerově
nemoci, proti tvorbě ledvinových a žlučníkových
kamenů, má antioxidační ochranu proti nádorům
a srdečně cévním onemocněním, i kladné účinky
na posílení zubů a kostí …

Ve 14,00 hod. za účasti pana Josefa Stolaříka, faráře
z Římskokatolického obvodu Ševětín a paní Mgr. Ivany
Makovičkové, starostky městyse Dolní Bukovsko,
proběhlo veřejné požehnání pivovaru Bukovar:


Každoroční den otevřených dveří v pivovaru
Bukovar spojený s vítáním jara se již stává tradicí
a tentokrát připadl na sobotu 21. května 2022. Oblíbenou
se stává zejména ochutnávka nového piva, letos
doplněná o Milanem Kautským mistrně upečené selátko.
Spodně kvašený český 12° ležák je vlajkovou lodí
Bukovaru, ten byl žádaný nejvíce. Na čepu byla také
polotmavá 11°, pro znalce pak navíc svrchně kvašený
ALE a Belgické pivo, pro řidiče zase nealko Fertea –
macerovaný zelený čaj s chmelem a ibiškem. Tento
nealkoholický nápoj se trochu tváří jako pivo, ale pivo to
není. Originální recept zná jenom náš sládek Martin
Novák. Nápoj je plný tajemných bylin – jak říká klasik:
"trhaných po slunce západu psem z krve anglické,
devátého vrhu, který po probodení ve smrtelné křeči,
rostliny ze země vytrhl…"


Dobrotivý Bože,

Tys dal vyrůst všem plodinám, ze kterých člověk svou
prací učinil tento nápoj, a tak jsi chtěl, aby nám pivo sloužilo
ke zdraví a osvěžení. Prosíme Tě Bože, požehnej všechny,
kdo budou tento nápoj užívat, i všem, kdo se podílí
na výrobě BUKOVARU. Kéž zakouší radost a štěstí za své
tvůrčí činnosti, a ti, kdo si budou tímto pivem připíjet, ať jim
to prospěje ke zdraví duše i těla. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen. Ať i v tomto případě platí ono staré a moudré přísloví
„Dej Bůh štěstí.“

K večernímu posezení poté zahrála přítomným
hostům českobudějovická kapela Bonsai č.3 s kapelníkem Václavem Koblenzem. Touto cestou také děkujeme skupině ČEZ, která sponzorským darem podpořila
hudební program v rámci akce Oranžový rok.


Pro zájemce o historii vzniku pivovaru Bukovar
pořádal Pavel Kohout ml. pravidelné prohlídky
pivovarských technologií a poutavým výkladem všem
vysvětlil odborný proces vaření našeho piva.


Chcete být zdraví a dlouho živi? Pijte denně pivo,
radí lékaři a my tedy také. O našem, dnes již
požehnaném pivu Bukovar, to platí dvojnásob.

Ivan Bartoš

Pivu se často přisuzovaly léčitelské účinky. Ale
pozor, příznivé účinky na organismus se můžou projevit
jen u nápoje připraveného tradičními metodami,
u nefiltrovaného a nepasterovaného, tak jako Bukovar.
Pivo si tak zachová nejen původní chuť, ale i všechny
vitamíny a stopové prvky. Pije se v lidské civilizaci již tak
dlouho, že lidé snadno vypozorovali jeho vliv
na zdravotní stav. Z poznatků výzkumných ústavů
vyplývá, že pivo je fyziologicky mimořádně vyrovnaný
nápoj. Obsahuje vodu, sacharidy, bílkoviny, vitamíny,
biogenní prvky, ionty a další látky pozitivně působící
na lidský organismus. 92 % obsah vody (Bukovar
používá bukovskou vodu) umožňuje rychlé uhašení
žízně. Pivo neobsahuje tuky ani cholesterol, ale díky
sacharidům je zdrojem energie (cca 400 – 500 kcal v 1
litru nápoje). Přítomnost všech vitamínů skupiny B,
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Ze života v městysi
Stezka skřítka Guberňáčka
chvilku před příjezdem hasičů z Bukovska. Tak super,
hasičskou pěnu stíhají všichni!

Po pěně ještě vylosovat cenu pro rodiče, kteří
se zúčastnili dospělácké části a správně uhodli filmové
hlášky. A je hotovo. Zbývá ještě uklidit a to nebe se nám
nad hlavami začíná pěkně černat. Ten slibovaný deštík
přeci jen přijde.


V sobotu 4. června nám počasí přálo, sluníčko pěkně
svítilo a případný deštík byl hlášený až k večeru. Nové
úkoly na trase stezky skřítka Guberňáčka od pátku
rozmístěny, stanoviště s ukázkami řemesel a dílničkami
pro děti jsme po poledni strategicky rozmístily před
hospodou. Ale to nám to sluníčko už nějak moc pálí!
Radši stanoviště schováme pod slunečníky a stany. Tak
to bude lepší. Domácí meduňková a bezová limonáda,
párky v rohlíku a buchty po absolvování trasy jsou také
na svém místě. Snad nám už nic nechybí. Ještě stolek
s pracovními listy a odměnami! A už slyšíme hlásky
prvních dětských návštěvníků. Chvilku čekání před
zahájením vyplní dětské houpačky. Míša Mašková, která
je autorkou trasy, děti přivítala, vysvětlila vše potřebné
a první děti se spolu s rodiči vydaly na trasu. Některé
děti si nejprve vyzkouší naše dílničky s malováním
na kamínky, výrobou stojánku na tužky nebo zlacením.
Před stanovištěm s malováním na obličej je pořád fronta.
Postupně se nám začínají děti vracet s vyplněnými úkoly
a správnou tajenkou. Z truhly skřítka Guberňáčka si
vyberou zaslouženou odměnu. Poslední děti přichází

Stezka skřítka Guberňáčka je celoročním projektem
zábavné přírodní trasy plné úkolů pro děti. Úkoly jsou
několikrát ročně obměňovány, většinou podle ročních
období. 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.

Děkujeme všem hornických dobrovolníkům, kteří
nám s realizací pomohli, hasičům z SDH Dolní Bukovsko
za pěnu a Jaderné elektrárně Temelín Skupiny ČEZ
za finanční podporu projektu.

Markéta Farková

Vítejte v cirkuse!
Takto jsme letos vítali všechny děti, které přišly
na hřiště oslavit svůj svátek. Téma bylo jasné už
z pozdravu – cirkus. Na devíti stanovištích postupně
získávaly jednotlivé části papírového klauna, které
n a p o s l e d n í m s t a n o v i š t i s l e p i l y d o h ro m a d y.
Po úspěšném složení klauna čekala na děti odměna
v podobě cukrové vaty, pikadoru, zmrzliny a balónku.
Na závěr celé akce přijeli místní hasiči s pěnou. Po celou
dobu konání akce byl dětem k dispozici skákací hrad
zapůjčený od SMO Bukovska voda.

Letos tuto akci navštívil rekordní počet dětí, a to
130 soutěžících. Jsme rádi, že naše akce navštěvujete
a věříme, že jste si s dětmi užili krásné odpoledne. Jako
vždy by se tato akce neobešla bez dobrovolníků, kteří
zajistili její hladký průběh – moc vám všem děkuji.

Hana Pourová
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Ze života v městysi
Patnáctý ročník radonického nohejbalu
Dne 28. 5. se tradičně konal v Radonicích již
15. ročník nohejbalového turnaje – memoriálu Františka
Trendy. Přestože počasí nebylo přímo letní a chvílemi
bylo nejen účastníkům ale i fanouškům poměrně
chladno, někteří odešli se spáleným obličejem či zády.

Letos se účastnilo 12 soutěžních dvojic nejrůznějšího
věkového zastoupení, a přestože se v historii turnaje již
ženy účastnily, letos hráli pouze muži. Kuriózní je, že
hráli i hráči, kteří v dobách, kdy vznikala tato
nohejbalová tradice, nebyli ani na světe.

Věkové složení hráčů bylo také velmi pestré,
v rozpětí od 12 let až do věku seniorního. Někteří hráči
přijeli z daleka, z Prahy nebo z Olomouce. Hráčům
po celý den fandili rodinní příslušníci. Zábava byla i pro
ty nejmenší, kteří v pauzách mezi zápasy a dále pak
po skončení turnaje si sami zkoušeli hrát nohejbal. Letos
se na prvním místě umístila místní dvojice, konkrétně
bratři Jiří a Tomáš Bártovi. Kluci od Bártů hrají vždy, loni
právě druhé místo obsadil Jirka s Fandou, který se letos
účastnit nemohl a tak to vypadá, že Tomáš je o příčku
šikovnější než loni Fanda. Na druhém místě se umístili
Honza Kovář a Míra Kaiser. Tato dvojice je také takřka
vždy medailová, inu finále s Bártíkama bylo opravdu
napínavé až do posledního okamžiku. A na třetím místě
se umístil pořadatel Pepa Jindra s Ivem Kotaškou.
A protože čas letí nemilosrdně a také se říká, že to jediné,
co je na světě opravdu spravedlivé, je právě čas, který
utíká každému stejně, nebyla nouze o různé
pohmožděniny při došlapu či jiná drobná poranění. Co
naplat, vždyť jsou také hráči o 15 let starší než
v počátcích turnaje.


Po celý den turnaje bylo k dispozici nejen pro hráče
ale i pro fanoušky pestré občerstvení. Místní ženy
napekly výborné buchty a koláče a podávalo
se i výborné zauzené maso. Všem pekařkám a řezníkovi
Josefu Kovářovi za to patří velký dík a uznání.
Pochutnali jsme si velice.

Vítězové si kromě několika věcných cen odvážejí
i putovní pohár a uvidíme, zda v příštím roce obhájí své
vítězství. Každopádně i za rok na viděnou v Radonicích.

Ivana Makovičková

Radoničtí na výletech
Při letošním výletu jsme se rozdělili na dvě skupiny –
první skupina vyjela do Jindřichova Hradce na zpívající
fontánu a prohlídku města. Po cestě jsme se ještě
zastavili v Třeboni. Po procházce a obědě jsme všichni
ocenili relaxaci v bazénovém komplexu lázní Aurora.

Druhá skupina jela do rakouského Mandlsteinu, kde
kromě památníku (viz foto) jsou zbudované nové lávky,
z nichž je krásná vyhlídka po širokém okolí. Pak vedla
jejich cesta do zámku a kláštera v Nových Hradech. 

Obě skupiny byly spokojené a plánují další výlet.

Marie Kapinusová
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Ze života v městysi
140 let od založení sboru dobrovolných hasičů

Po delší době se opět rozjely soutěže a oslavy
založení sborů. Tím pádem se častěji dostaneme do akce
s polní kuchyní. Začali jsme tradičně v Budějovicích
na náplavce na soutěži Svatého Floriána v sobotu
23. dubna. V neděli 15. května jsme zabezpečovali
obvodové kolo soutěže v Plamenu v Jankově. V sobotu
21. 5. jsme pomohli celodenním občerstvením
ke zdárnému průběhu oslav 70 let od založení hasičů
v Ohrazeníčku. Ten samý den jsme postavili stany
u pivovaru Bukovar, kde se konal den otevřených dveří.
Netradičně jsme byli na akci i v týdnu. Konkrétně
ve středu 25. 5. jsme zabezpečovali soutěž HZS
ve vyprošťování z automobilů v Táboře. Poslední sobotu
v květnu jsme se zúčastnili oslav 120 let založení SDH
v Bošilci. První sobotu v červnu jsme pohostili
závodníky, rozhodčí a členy technické čety na okresním
kole v požárním sportu v Českých Budějovicích
na stadionu SKP. V neděli 5. 6. jsme dětem na dětském
dni udělali nefalšovanou hasičskou pěnu. A hned
v pondělí na to jsme pořádali tradiční dětský den pro
děti z mateřské školky, které nás navštívili v hasičské
zbrojnici. Nachystaný program byl tradiční, dětem jsme
ukázali naše vybavení, techniku a ukázku zásahu.
Po zasloužené svačině jsme děti odvezli zpět do školky.

Obvodová soutěž, která se uskutečnila v Žimuticích,
byla výjimečná. Poprvé jsem zažil, že se setkaly na obvodovce 2 obvody. Vltavotýnský a náš, za který tuto soutěž
pořádali hasiči ze Sobětic. My jsme měli zastoupení ve 3
kategoriích. Muži nad 35 let skončili na nepopulárním
4. místě. Ženy bez omezení jasně vyhrály a postoupily
na okresní kolo. Muži bez omezení sice také vyhráli, ale
být to tak nemělo. Již delší dobu se sčítá umístění a ne
dosažené časy. Naši chlapci jasně ovládli štafetu
4x100 metrů, následný útok jim ale nevyšel úplně dle
představ. Podle součtu umístění měli skončit na druhém
místě. Pořadatelé však sečetli dosažené časy. Nic to
nemění na tom, že by stejně jeli na okresní kolo, protože
kluci z Chotýčan postoupili na okres i za muže nad 35 let
a tak by našim mužům postup přenechali. Na okresní
soutěži jsme měli tedy ženy i muže bez omezení. Našim

ženám se povedlo zvítězit a postoupit na krajské kolo.
Muži skončili na překrásném druhém místě. Součet
umístění měli 8. Skončili 3. v požárním útoku a v běhu
na 100 metrů překážek a na 2. místě ve štafetě
4x100 metrů. A i oni se probojovali na krajské kolo,
protože jiný tým z jiného okresu na kraj nepojede.

Bezesporu největší letošní akcí, kterou jsme letos
pořádali, byly oslavy 140 let založení místního sboru.
Přípravy této akce začaly už na jaře. V neděli 1. 5. došlo
k focení členské základny do dotisku almanachu vydaného u této příležitosti. V sobotu 11. 6. se po obědě začali
sjíždět první hosté. Cestu k nám si našli zástupci 34 sborů a 28 z nich přijelo se svým praporem. Mezi vzácnými
hosty byla starostka městyse Mgr. Ivana Makovičková,
předsedkyně TJ Sokol Dolní Bukovsko Mgr. Milena
Zahradníková, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko Mgr.
Anna Šubrtová, zástupci OSH České Budějovice
náměstek starosty Alena Šusterová a během odpoledne
i krajský starosta Mgr. Jiří Žižka, za ÚO České Budějovice
Mgr. Jiří Pešek, velitel stanice HZS Týn nad Vltavou Bc.
Václav Lid, emeritní starosta OSH Václav Žižka a v
neposlední řadě pan farář P. Josef Stolařík. Po přivítání
hostů, ke kterému došlo před hasičskou zbrojnicí, následoval pochod k pomníku padlých, kde jsme uctili jejich
památku. Po té jsme se přesunuli na malé hřiště, kde probíhala hlavní část oslav. Došlo ke stužkování praporů,
požehnání všem přítomným, projevům a poté k
ukázkám. K vidění byla technika od parních stříkaček
po nové zásahové automobily. Od oficiálního zahájení
oslav do 18. hodiny hrála přítomným Řečická kapela,
kterou poté vystřídal G club. Kapela, kterou míváme
na hasičských bálech. Po ukončení oslav jsme vše zbalili
a uklidili. Chtěl bych jménem členů našeho sboru
poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách,
či průběhu oslav. 

Za finanční pomoc Městysi Dolní Bukovsko a Jaderné
elektrárně Temelín Skupiny ČEZ a jejich Oranžovému
roku. Bez těchto financí by oslavy nebylo možné
uspořádat v takovém rozsahu.

Za SDH Dolní Bukovsko Tomáš Pavlásek, velitel sboru
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Ze života v městysi
67 let od ukončení školní docházky
Čas neskutečně rychle letí,

vždyť již 22 let máme nové tisíciletí.

Jedna válka nám dětství narušila,

nyní z východu se začíná tvořit hrozba jiná.

Musíme věřit, že zvítězí pravda nad lží a nenávistí,

tato myšlenka mír a klid ve světě jistí.

Jedno přísloví nyní přijde vhod-

-nač stahovat kalhoty, když daleko je brod.

Ale pryč od těchto hrůzných činů,

vždyť na tom nemáme žádnou vinu.

Jedno však zaručeně dobře víme,

že dnešní setkání si ničím nezkazíme.

Už dávno nejsme mladí,

tato setkání máme velmi rádi,

vrací se vzpomínky na dětství a mládí,

kde jsme "loupili" ovoce, jahody, rybíz a lusky taky,

a když jich bylo víc, tak jsme chytali a vařili raky.


Jedno však již dnes dobře víme,

pokud budem živi a zdraví, 

za rok se na setkání rádi dostavíme.

Honza Novák – Remiš

Pokud někdo dostal "pláňata", spalničky,

či jiné, chtěli jsme to taky.

já už mám řadu let touhu velikou,

zazpívat si s Hubených Liduškou.


Jóga v Dolním Bukovsku
Dostal jsem pozvánku na důkladné protažení těla,
cvičení jógy. První hodina. Móóóc hezký. Tom stál jako
strom, Hanka jako Sfinga a Janča jako z mramoru. Já jako
kozel na ledě. Nebolí mě jenom vlasy. Jinak všechno.
Jsem zamotaný jako uzel. Jdu se do BUKOBARU u piva
rozmotat.

Den druhý. Dnes už lepší, dokonce o hodně lepší. Už
teď se těším na příště. Některé polohy poznaly moje
klouby snad poprvé v životě. Nevyzkoušíš, nevíš. Za pár
dní ze mě bude fakír. Trochu mi chybí, že si u toho
nemůžu povídat, na to se tady totiž nehraje. Taky
zavřený oči mě moc nebaví, ale zvykám si. Mám fantazii.
Procházka lesem v mysli, na pokyn krásné lektorky, mi
ale moc nešla, nějak jsem se nemohl soustředit…

Hodina třetí. Do třetice všeho dobrého a… možná
ještě lepšího. Každý tady něco sledujeme, něco hledáme.
Třeba úlevu od minulých bolestí, nebo uspokojení
z přítomných radostí. Já obojí. Celý týden jsem se poctivě
připravoval, a tak se těším, jak dnes zazářím. Pomáhá mi
v tom kniha o základech jógy, plná názorných ilustrací,
s mnoha obrázky připomínajícími praktiky středověké
tortury a v některých případech dokonce i s jistými
náznaky Kámasútry. No jo no, už jsem psal, že mám
fantazii. Poloha orla má nejen vznešený název, ale
i postoj. Má, jenom ne pro mě. Zůstávám zatím u názvu,

postoj to zdaleka nepřipomíná. Ale zapracuji na tom.
Třeba taková poloha Salamba je také výzva. Už se vidím
jako osamělý asketa, který stojí na hlavě v lese na mýtině
a šíří moudrosti svatého muže. Jóga má 8 stupňů,
od etických pravidel až po jakýsi nepopsatelný pocit
nadvědomí. Tím je řečeno vše, a tedy i popsáno
nepopsatelné. Chápeš? Jestli ne, tak přijď na pivo,
povedeme řeči.

JOGA = Jedinečné Ohýbání Gumové Anatomie.
V úterý hezká sestava, jindy však bývá o dost lepší. Bylo
nás málo, ale holky mě vzaly mezi sebe a tak proběhla
trochu intimní jóga. Dal jsem si za cíl 10 hodin cvičení.
Po tomto týdnu jsem v polovině. Mám pozorovací talent.
Dívám se tedy často, protože se dívám rád a taky proto,
že jsem chtěl vidět, jestli vypadám tak divně, jak si
myslím. No nevím, divný to trochu je. Všichni ostatní ale
vypadají dobře, krásně protaženě. Holky dokonce krásně
i bez protažení. Neměl bych to psát, protože cvičení
po hříchu probíhá často se zavřenýma očima. Jenže
po tmě zase nic moc nevykoukáš. Takže kontrola figur
proběhla a já se opět vlomil do meditačního posedu
lotosový květ. Vlastně jestli lotosový netuším, ovšem
kvítko jsem byl už na škole. Tedy sedím jako Buddha
na podstavci a na pokyn úžasné lektorky Veroniky
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Ze života v městysi
Homolové se snažím přenést do mě příjemného
prostředí. Najednou PIC – bomba, jsem tam (nechám si
s dovolením pro sebe). Je to čirá fantazie, ale velmi
inspirativní. Omamná vůně pryskyřice a podmanivá
melodie otevírají bránu domněnkám o kráse v přímém
přenosu. Jo, to by mi šlo. Gong a jsem zpět.
S nepříjemným pocitem ráno probuzeného školáka
se vracím do drsné reality. Balíme Kmatky a odcházíme
bydlet. Po vzoru láska tě zahřeje, ale uhlí je uhlí, trochu
parafrázuji: Jóga tě naplní, ale pivo je pivo. Jdu na jedno.


Přátelé, tak jsem u konce svého snažení. Na začátku
byla zvědavost a touha po poznání. Nyní jsem trochu
ohebnější a také lépe usínám. Přestala mě bolet záda
a na mnoha místech i duše. Takže asi dobrý. Teď pár
důležitých poznatků po několika hodinách společného
tréninku. Jóga je krásná věc. Zdokonaluje tělo, mysl
i úsudek. Sám jsem toho důkazem. Shledal jsem že:
Hanka má stejné pozadí jako Verunka, Verunka je hezká
celá, Martina má hezký oblouk, Bohunka úsměv
a Markétka druhé nejdelší nohy v Bukovsku, Ivanka
nejhezčí oči (také se pořád dívá), Zdeňka se tváří stejně
hezky ve všech polohách. Honza nosí super ponožky,
Tomáš je frajer vleže i ve stoje a já mám nejhezčí
karimatku. No, to je asi tak vše podstatné co jsem
zaznamenal. Myslím tedy správně, že zde strávený čas
jsem zbůhdarma nepromarnil. Ale teď vážně. Cvičím. Při
cvičení umím jinak, ale hlavně lépe dýchat, umím
se méně bolestivěji zamotat i rozmotat. Když se přede
mnou zrovna nikdo nevlní, tak dokáži najít pevný bod
a díky tomu pak déle rovně stát, třeba i na jedné noze. Ba
co víc, jednu polohu jsem zdokonalil, nebo lépe upravil
a to Lotosový květ vsedě na Lotosový květ vleže. Pecka.
Jde jenom o hru se slovy a jejich významem. Tolik tělo.
Teď duše. Snažím se více odpouštět. Někdy, někomu,
něco odpustím, ale nikdy nezapomínám. Nikdy.
Zkouším to vytěsnit, ale nedaří se. Prostě to mám v sobě
jako v databance. Když hodíš bláto na zeď, špína časem
opadá, ale flek, ten tam zůstane. Tak to je a tak to mám já.
Dost tedy.


Jóga je nyní moje téma a tak ji s nadšením sdílím.
Mezi přáteli, v pivovaru, v práci… Milá kamarádka mi
napsala, že skvěle motivuji kolegyně. No, cvičit moc
neumím, ale motivovat to zas jo. Já sice zanedlouho
skončím, ale možná po mě zůstane zástup nových
jogínek. Někde jsem se dočetl, že stres je jen pokles
hladiny serotoninu v mozku. A já mám po dnešku skoro
prázdnou nádrž. Náročný pracovní den. Jdu tedy cvičit.
Až prý zpevním tělo, tak mé svaly budou vesele hrát.
Zatím si jen hrají, ale na schovávanou. Dýchací cvičení
snad zvládnu. Kruté zjištění. Zase omyl. Co světem jdu
a život vedu, dýchat dobře nedovedu. Při nádechu máme
počítat do 16. Někde u desítky ztrácím rovnováhu,
u dvanáctky vědomí. Jak říká můj kamarád Jirka, u piva
je to stejné. Hodina je zaměřena mj. na odstranění
gynekologických obtíží a menstruačních bolestí. A také
na prokrvení orgánů. No, alespoň že tak, uf. Jóga je také
o plynulém pronikání hlouběji do nitra. Rozumíme si,
stále mám na mysli cvičení a meditaci. Další poloha.
Houpu se na zádech jako benátská gondola z minulého
století. Věk na to mám. Konečně uleháme. Pomocí
autogenního tréninku jsem se naučil usínat poměrně
rychle. Škoda, že se neumím stejně rychle i probouzet. To
bude asi v příští hodině. Ve zdravém těle zdravý duch.
Ovšem pozor, funguje to i obráceně. A to, že zdravý duch
má zdravé tělo. Už se mi občas ve snu zjevuje můza,
možná že po dnešku přijde i ten duch. Kráčím k domovu
a na dohled mám hřbitovní zeď… Tak schválně.


Nyní závěr a celkový dojem? Bylo to fajn a bylo mi
ctí. Ať žije "Jóga v Dolním Bukovsku". Namaste, Veronika
Homolová.

A zase mě někdy, někdo, někam pozvěte. Už teď
se moc těším.

No a co dál? Venku je hezky a tak začínám s golfem.
Haló? Někdo se mnou na golf? Hele, golf je super hra,
vezmeš hole, zavrtíš boky… Ale o tom až možná příště.
Tak zatím.

Ivan Bartoš

Letošní sezona byla atypická
Po loňské pauze jsme s napětím očekávali, jestli nás
vládní opatření nechají letošní ročník BHLA odehrát.
Celá sezona byla úplně jiná než ty předcházející. Spousta
odložených a přeložených zápasů, nemocných hráčů
v týmech a několik kontumací. Pro ukončení kariéry
se rozhodli po letošní sezóně dva hráči a to Thomas
(Kovařík Tomáš), jeden ze zakládajících členů našeho
týmu a Atomic (Bárta Jan), který se k nám připojil až
později, ale stal se nedílnou součástí HC D. B. Klukům
děkuji za vše, co odvedli a pokud by v budoucnu svůj
názor změnili, rádi je mezi sebou opět přivítáme.


V letošní sezóně v našem klubu chytal Bendík (Benda
Petr). V obraně hráli Kudla (Tůma Václav), Pexík (Pexa
Jan), Prkýnko ml. (Musel Ondřej), Prkýnko (Musel Josef),
Spencr (Landa Luboš) a Wěrek (Hrubý Lukáš). V útoku
nastoupili Atomic (Bárta Jan), Gagan (Holšán Radim),
Gordon (Svoboda Jan), Kali (Kadlec Jan), Soptík (Klika
Stanislav), Sedlo (Tomáš Sedláček), Špatenka (Špatný
Jan), Šub (Šubrt František), Venca (Šťastný Václav), Víťas
(Víta Martin), Zahry (Zahradník Petr), Zliky (Klika Aleš),
a nové posily Kauťák (Vojtěch Koutský), Vítek (Vít
Zeman), a Zdeno (Zdeněk Dušek)

.
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Ze života v městysi

Z dvaadvaceti zápasů BHLA jsme jednou remizovali statistice jsme skončili na 9. místě. Vyhlášení letošního
a to s HC Zvěrkovice 5:5. Deset utkání jsme prohráli. ročníku BHLA se uskutečnilo v Řípci až 14.5. Bohužel
Dvakrát nás pokořili týmy, HC Řípec 1:8, 3:5, HC nikdo z našeho týmu se ho nezúčastnil. Na šestém místě
Kostelec 0:5 (kontumace) a 0:9, HC Vidle 1:9 a 0:5 v hodnocení brankářů skončil Bendík, který odchytal 19
(kontumace za neoprávněný start hráče). Po jednom zápasů, s průměrem 3,89 branky na zápas. V kanadském
vítězství si připsali HC Zvěrkovice 2:5, HC Zvíkov 3:6, bodování, ani mezi asistenty se nikdo mezi elitní desítku
HC Predátors Tábor 3:4, a HC Radimov 0:5 (kontumace). z našeho týmu nedostal. Zato ve střelcích se na 5. místě s
V jedenácti zápasech se nám povedlo zvítězit. Dvě 18 přesnými zásahy, kterých dosáhl v 11 utkáních,
utkání jsme vyhráli s HC Křída 5:0 a 7:4, HC Roudná 3:1 umístil Kauťák. Co se týká vyloučení, tak jsme
a 8:5, HC Fantom 2:0 a 5:2 a HC Zvozna 9:1 a 10:2. s průměrem 3,5 minut na zápas skončili jako nejméně
Po jednom vítězství jsme si připsali s týmy HC Radimov vylučovaný tým ligy, což se nám ještě nikdy nepovedlo.

8:2, HC Zvíkov 5:4 a HC Predátors Tábor 3:2. Jak je
Na stánkách http://www.bhla.cz jsou všechny
patrno, tak zápasy S HC Kostelec a HC Radimov jsme statistiky podrobně. Níže v tabulce se můžete podívat,
pro malý počet hráčů museli odložit. Vzhledem k tomu, jak dopadl letošní ročník celkově.

že nebyl volný termín ledu, aby se dohrály, tak
HC D. B. Školník (Tomáš Pavlásek)
se kontumovaly v náš neprospěch. Ještě jednou nás
postihla kontumace. HC Vidle neunesl porážku
od našeho týmu, tak jedině co
dokázali, že nám zápas zkontumovali pro neoprávněný start
hráče. Byli jsme si vědomi, že
Zdeno za nás oficiálně hrát
nemůže, protože nastupuje v jiné
lize. Celá kabina se ale shodla
na tom, že pokud bude chtít
nastoupit za náš tým, tak ať
hraje.

Se ziskem 23 bodů jsme
skončili na celkovém šestém
místě. Inkasovali jsme 89 branek,
s průměrem 4,05 branky na zápas. V tomto pohledu jsme
skončili až na osmém místě
v počtu obdržených gólů.
Vstřelit jsme dokázali 83 gólů,
což je 3,8 gólu na zápas. A v této
Tabulka hokejových zápasů BHLA
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Manželé Hubených z Horního Bukovska
oslavili 75. a 85. narozeniny

Pan Václav Nečas z Dolního Bukovska
oslavil 80. narozeniny

Paní Marie Kršková ze Sedlíkovic
oslavila 91. narozeniny

Pan Petr Kotek z Radonic oslavil
75. narozeniny

BUKOVSKÝ ZPRAVODAJ - periodický tisk územního samosprávného celku MK ČR E 14327.
Dvouměsíčník vydává Městys Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, IČ 00244791, nákladem 300 ks.
Vedoucí redakční rady Mgr. M. Farková, příspěvky posílejte na email: knihovna@dolnibukovsko.cz
Redakce si vyhrazuje právo stylistických úprav a případného krácení příspěvků.

Uzávěrka příspěvku do příštího čísla je 12. 8. 2022.

Realizace funprint.eu
￼24

