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Kaplička po opravě

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
milí přátelé,

držíte již v ruce poprázdninové číslo a jistě
si stejně jako já říkáte, že
ty prázdniny zase
utekly. Školáci by s námi
určitě souhlasili.

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

Co se týká lékařského domu, pracujeme všichni
usilovně na tom, aby provoz mohl být zahájen ještě letos.
Nejlepší zpráva pro pacienty praktického lékaře je ta, že
zde bude fungovat pouze jedna praktická lékařka
a nebude docházet ke střídání lékařů tak, jako se dělo
dosud.

Podle plánu probíhá rekonstrukce ulice J. Koláře,
dokončuje se druhá etapa, vznikly chodníky i parkovací
zálivy. Do 20. září bude hotovo, ale jsme domluveni, že
na pouť již bude cesta z Horního zprůjezdněna. Jednám
o opravě komunikace z Dolního na Horní a věřím, že
ikdyž ne letos, brzy se nové silnice dočkáme. Jakmile
bude rekonstrukce vozovky v ulici J. Koláře hotová, vrátí
se samozřejmě i autobusové zastávky ke kostelu.

Zde bych chtěla zmínit i samotnou autobusovou
čekárnu, která byla zrekonstruována spolu s kapličkou
na náměstí Jiráskovo. Jistě se mnou budete souhlasit,
když napíši, že se jedná o velmi povedenou a citlivě
provedenou rekonstrukci. Kapličku jsme začali
opravovat jako kapličku sv. Floriána, ale v průběhu
procesu jsme zjistili, že je původně zasvěcena sv. Janu
Nepomuckému, což nás mohlo samozřejmě napadnout,
protože většina obyvatel pamatuje, kdy vedle tekl potok,
který je 30 let zatrubněn a k potokům a vodním tokům
se tradičně stavěly kapličky zasvěcené Janu Nepomuckému. A protože jsme našli sochu sv. Jana
Nepomuckého a po poradě s restaurátory jsme
se dohodli, že na místo umístíme sochu sv. Jana
Nepomuckého, neboť se to přímo nabízí. A protože vedle
pěkné kapličky stála nevzhledná čekárna, opravili jsme
i tu. Střešní krytina, která je na kapličce, není
dlouhodobě k sehnání. Proto jsme požádali hasiče, aby
stávající střechu, která byla mechem porostlá a nepěkná
umyli tlakovou myčkou, což se povedlo.

Konečně jsme začali rekonstrukci kulturáku
v Bukovsku, do začátku příštích letních prázdnin
budeme mít hotovo. Ještě bych chtěla začít postupnou
rekonstrukci koupaliště, jakmile skončí koupací sezóna
a dodělat rekonstrukci místní komunikace v Bukovsku,
ulici Luční a U Hřiště. Během podzimu architekt dodá
návrh revitalizace hřbitova. Dostali jsme dotaci
na atletický ovál, kde projektujeme nejvhodnější možné
provedení tak, aby byla co nejméně narušena fotbalová
sezóna a zároveň šlo o ekonomické řešení. Investice
do atletického oválu si i přes velikou dotaci ve výši

5 milionů vyžádá i několik milionů z našeho rozpočtu. Je
pravdou, že za poslední rok velmi citelně zdražily
stavební materiály, akce, které jsme očekávali, že budou
stát nějaký objem finančních prostředků, byly o dost
dražší. Na druhou stranu musím ale dodat, že i daňové
příjmy plynoucí do našeho rozpočtu jsou vyšší, než jsme
očekávali. Tím chci říci, že i proto, že máme jako městys
jistotu, že vždy nějaké peníze mít budeme, není pro nás
nešťastné si i peníze půjčit. Půjčili jsme si od SMO
Bukovská voda bezúročně celkem 15 milionů, což nám
u m o ž n í z re a l i z o v a t v ý z n a m n é s t a v e b n í a k c e
(rekonstrukce J. Koláře, ČOV Horní Bukovsko) a částku
budeme splácet 10 let po 1, 5 milionu ročně, což nás
nikterak neomezuje. Kdybychom měli na tyto investiční
akce šetřit, nevím, kdy bychom je až mohli dělat a sami
vidíme, že žádné průtahy nepřispívají ničemu. Akce
se prodražují a nároky kladené na projekty se zvyšují.
Například nyní při rekonstrukci ulice J. Koláře jsme
museli upravit kvůli rozhledovým poměrům i dvě
křižovatky, což akci prodražilo. Kdyby byla ulice
zahájena již před dvanácti lety, kdy se o tom poprvé
uvažovalo, bylo to celé levnější.

I na podzim nás čeká několik kulturních, sportovních
a společenských akcí a těším se, že se na některých
uvidíme. V sobotu 3. 9. se koná tradiční setkání seniorů
ve sportovním areálu a v sobotu 24. 9. se dopoledne
bude konat podzimní trh na náměstí u Bukovaru, kde
budou prodejci z bližšího i širšího okolí.

Závěrem chci ještě zmínit, že naše volební období
uteklo jako voda a 23. a 24. 9. máme opět komunální
volby. I letos se budu ucházet o vaše hlasy a ráda bych
pozici starostky obhájila. Nedá se jednoznačně říci, že
vše, co jsem vám, vážení občané, slibovala, bylo
do puntíku splněno, ale jsem přesvědčena, že přesto
se nám povedlo mnohé. Za vaši případnou podporu
ve volbách děkuji, vážím si každého vašeho hlasu.

Krásný podzim plný pohody vám přeje vaše
starostka.
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Z úřadu městyse
Zápis z 69. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 1. 7.
Přítomni: I. Makovičková, J.
Klika, P. Malecha, T. Pavlásek

Omluven: Z. Tůma

Projednáno:

RM provedla kontrolu došlých
faktur a platby provedené přes
pokladnu. Stav finančních prostředků k 1. 7. 2022 je 18 896 060,62 Kč.
Ještě očekáváme připsání půjčky
ve výši 10 milionů Kč.

RM schvaluje členy hodnotící
komise na veřejnou zakázku Oprava
povrchu MK Dolní Bukovsko, Luční
a u Hřiště: P. Malechu, J. Kliku, T.
Pavláska, náhradníci I. Makovičková, Zdeněk Tůma, J. Brčák.
Hlasování: 5/0/0.


RM jmenovala členy komise
na otevírání obálek na akci Rekonstrukce KD Dolní Bukovsko členy
komise, která bude vyhodnocovat
elektronickou veřejnou zakázku
v pondělí 25. 7. v 9 hodin. Může
se stát, že bude nutné prodloužit
termín, o čemž by byli účastníci
informováni. RM diskutovala, zda
by nemělo být členů 5, jak bývalo
u obdobných akcí zvykem, ale
starostka reagovala, že zakázka
se odevzdává elektronicky, přítomen
je ještě externí administrátor, tak to
nevidí jako nutné. RM schvaluje
členy hodnotící komise na veřejnou
zakázku Rekonstrukce KD Dolní

Bukovsko: P. Malecha, J. Brčák, B.
Janečková, náhradníci I. Makovičková, T. Pavlásek a Zdeněk Tůma.
Hlasování: 5/0/0.

5. RM projednala rozpočtová
opatření č. 18 – 20:

č. 18 – Navýšení investičních
příjmů (432 498,- Kč neinvestiční
transfer na opravu MK)

č. 19 – Navýšení nedaňových
příjmů (příspěvek 254 100,- Kč
na Oranžový rok v DB)

č. 20 – Navýšení nedaňových
příjmů (dotace 141 000,- Kč na vybavení JSDH)

RM schvaluje rozpočtová opatření č. 18-20. Hlasování: 5/0/0.

Zápis z 70. jednání Rady městyse Dolní Bukovsko konané dne 26. 7.
Přítomni: I. Makovičková, J.
Klika, P. Malecha, T. Pavlásek, Z.
Tůma

Projednáno:

RM provedla kontrolu došlých
faktur a platby provedené přes
pokladnu. Stav finančních prostředků k 26. 7. 2022 je 24 166 900 Kč. Ještě
očekáváme připsání půjčky ve výši
5 milionů Kč.

Starostka informovala, že nebyly
odevzdány nabídky na opravu MK
v DB. Oslovené společnosti požádaly
o více času, výběrové řízení je vyhlášeno opět s termínem odevzdání
obálek 15. 8. 2022. Členové komise
zůstávají v platnosti. Členové jsou P.
Malecha, J. Klika, T. Pavlásek,
náhradníci I. Makovičková, Zdeněk
Tůma, J. Brčák.


Starostka zveřejnila záměr k pronájmu hospody na hřišti v DB.
Zájemkyně žádá o snížení nájemného. RM rozhodla, že v rámci
zachování jednotného postupu bude
stanoveno nájemné na 1 000 Kč
měsíčně a 1 000 Kč za služby tak jako
dosud. Zájemkyně si provoz zkusila
pod vedením stávajícího nájemce
a má již konkrétnější představu
o provozu. RM schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na objekt hospody
na hřišti v D. Bukovsku na adrese
Luční 381, od 1. 8. 2022 na jeden rok
za cenu 1 000 Kč měsíčně a 1 000 Kč
měsíčně za služby. Hlasování: 5/0/0.

J. Klika seznámil radní s jeho
návrhem zpracování turistického
značení vycházkových okruhů.
Starostka ho pověřila k jednání

s tiskárnou a návrhem umístění
v terénu. Starostka ocenila kvalitní
a nápadité zpracování značení.

Z. Tůma se dotázal na činnost
výborů. T. Pavlásek reagoval, že
kontrolní se sešel 9 x, naposledy
v březnu. Starostka dohledala, že
finanční výbor se sešel 7x, naposledy
v listopadu.

RM obdržela žádost z JPO 5
Horní Bukovsko na pořízení osobního automobilu, dodávky. Letos
jsou vypsány dotace právě na tento
typ vozu. V žádosti se i hodnotí,
kolikrát již žadatel žádal. RM
souhlasí s podáním žádosti o dotace
na pořízení osobního automobilu
pro JPO 5 HB. Hlasování: 5/0/0.

28. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko konané 1. 6. 2022
Přítomni: JUDr. Eva Bartošová,
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,
Ing. Jan Zasadil (příchod v
19,04 hod).

Omluveni: Ing. Jan Bořuta.


Dotazy k činnosti RM

Předmětem dotazů zastupitelů
byly zápisy z jednání RM č. 67 a 68.

a) p. Brčák má dotaz k řešení
plánovaných přechodů pro chodce
v ul. Týnská a před prodejnou
zmrzliny. P. Malecha vysvětlil, že
po konzultaci s projektantem bude
přechod u zmrzliny řešen dopravní
značnou a nástřikem na vozovce,
dále bude vybudován přechod v ul.
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Týnská u Lišků a přechod u školy by
mohl být řešen jako osvětlený
ve spolupráci s nadací ČEZ.

b) JUDr. Bartošová má připomínku k řešení zamítnutí prodeje
části pozemku pč. 1018/8 v kú
Popovice a to, že zamítnutí prodeje
by mělo schválit zastupitelstvo. Pí
starostka uvedla, že bod může být
řešen při projednání majetkových
záležitostí.


Z úřadu městyse
c) Ing. Němec má dotaz, zda je
zakázkou „Horní Bukovsko kanalizace“ kompletně dořešena akce
na Horním Bukovsku. Starostka
uvedla, že ano.

Schválení zhotovitele „Horní
Bukovsko kanalizace“

Do výběrového řízení na akci
„Horní Bukovsko kanalizace“ byly
doručeny tři nabídky. Jako nejvýhodnější vybrala komise nabídku
firmy Swietelsky, s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby JIH, ČB –
3 747 414,22 Kč bez DPH. Ing.
Němec uvedl, že oproti původnímu
ocenění došlo určitě k navýšení ceny
i tím, že byla zakázka rozdělena
na dvě části – starostka uvedla, že
rozpočet, který byl součástí projektu
byl v neaktuálních cenách a nelze
tedy podle tohoto rozpočtu usuzovat, že došlo ke zdražení v důsledku
veřejné zakázky. Navíc zakázka byla
soutěžena ve dvou logických celcích,
čímž došlo zejména k časové úspoře,
a l e i fi n a n č n í , n e b o ť n e b y l a
vypracovávána prováděcí projektová
dokumentace, která je obvykle
v řádech stovek tisíc Kč a doba
zpracování je v měsících. Radní J.
Klika dodal, že na Horním je celá
akce vnímána jednoznačně pozitivně
s tím, že jsou rádi, že se konečně
po tolika letech stavba začala a krom
užitečnosti vzniká i moc hezký areál.

Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje zhotovitelem
akce „Horní Bukovsko
kanalizace“ společnost Swietelsky,
s.r.o., od-štěpný závod Dopravní
stavby JIH, České Budějovice, IČO
48035599 za nabídnutou cenu
3 747 414,22 Kč bez DPH. Hlasování:
13/0/0.

Majetkové záležitosti – prodej,
směna obecního majetku

a) Občanka z Pelejovic požádala
městys o směnu pozemků v kú
Pelejovice a to poz. pč. 1146/49
o výměře 377 m2 v jejím vlastnictví
za pozemek pč. 1168/7 o výměře
259 m2 ve vlastnictví městyse. Směna
by mohla být realizována bez
doplatku. Městys zveřejní záměr

směny a zašle žádost k vyjádření OV
Pelejovice. Poté bude směna řešena.

b) zastupitelé projednali prodej
části pozemku pč. 1654/13 o výměře
60 m2 v kú Bzí. Záměr byl řádně
zveřejněn po dobu 15-ti dnů
na úřední desce. O koupi požádal
občan, který je vlastníkem přilehlých
nemovitostí. Cena byla dohodnuta
ve výši 500 Kč/m2. Ing. Němec
dodává, že je přesvědčen, že
na každý prodej obecního majetku
bychom měli mít znalecký posudek.
Starostka tento názor nesdílí. Vždy je
to otázka jednání a musí se zvážit
všechny okolnosti. Důležité je, aby to
bylo rozumné a zdůvodnitelné.
Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje prodej části
pozemku pč. 1654/13 o výměře
60 m2 v kú Bzí zájemci za cenu
500 Kč/m 2 . Náklady související
s prodejem hradí kupující. Hlasování: 12/0/1 (Ing. Jan Němec).

c) zastupitelé opětovně jednali
o prodeji pozemku pč. 442/19 v kú
Dolní Bukovsko, který má oplocen
vlastník přilehlých nemovitostí a je
potřeba narovnat vlastnické vztahy.
Z n a l e c k ý m p o s u d k e m z ro k u
2019 byla stanovena cena ve výši
200 Kč/m2. Ing. Němec navrhuje
nechat zpracovat aktualizaci znaleckého posudku. Městys zveřejní
záměr prodeje výše uvedeného
pozemku. Stejný problém s narovnáním vlastnických vztahů je
u sousední nemovitosti a p. Tůma
navrhuje oslovit vlastníka této
nemovitosti k jednání.

d) zastupitelům byla předložena
„Žádost o prodloužení termínu
a vyčíslení víceprací včetně návrhu
ocenění dodatečných prací“ zaslaná
zhotovitelem akce „Lékařský dům“.
Konkrétně se jedná o změnu
technologie vytápění objektu
a kompletního dohotovení 2.NP.
Starostka uvedla, že po jednání
na JčK bylo nastíněno několik
možností financování s tím, že
pokud žádná z nich nevyjde letos, je
možné akci přihlásit do Krajského
investičního fondu. Rovněž uvedla,
že si je vědoma, že se celkem jedná
o navýšení o téměř 6 milionů s tím,

.
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že by celá akce byla ukončena, byt
by bylo možné pronajímat a již by
se v budoucnu nerušil provoz lékařů
stavbou. Dle nasmlouvaných jiných
akci budeme schopni tuto dostavbu
dofinancovat. Ing. Němec se dotazoval, jaké je penále ve smlouvě
o dílo za nedodržení termínu
dokončení stavby. Starostka uvedla,
že 0,1 % z ceny díla. Dále ing. Němec
uvedl, že důvody k posunutí
termínu dokončení stavby se mu
nezdají relevantní, o některých jsme
věděli už na začátku stavby.
K důvodům celosvětové krize uvedl,
že smlouva o dílo byla podepsána
v březnu 2021, kdy ještě krize
nebyla.

Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje Dodatek č.
l ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem
akce „Lékařský dům“ firmou DV
Stav s.r.o., Riegrova 1782/31, České
Budějovice, IČ 28142551, jehož
předmětem je navýšení objemu
stavby, navýšení celkové ceny na
19 395 000 Kč bez DPH a termín
dohotovení a předání stavby do
15.10.2022. Hlasování: 12/1 (Ing. Jan
Němec)/1 (Jiří Brčák).

e) starostka informovala o přiznání dotace ve výši 5 mil. Kč
na vybudování atletického oválu
na hřišti. Celková akce si vyžádá
náklady cca 12 mil. Kč. Akci je nutné
sesmluvnit do 30. 9. 2022, proto
starostka uvedla, že o věci se bude
jednat na příštím zasedání zastupitelstva.

Dále starostka informovala, že
byly městysi přiznány dotace
na opravy místních komunikaci
v ulici Luční a U Hřiště v DB
a během nejbližších dnů budou
poptány subjekty ke zhotovení
stavby.

f) zastupitelům byla předložena
žádost o souhlas se zřízením
zástavního práva a zákazu zcizení
k zastavované nemovitosti parc. č.
258/15 v kú Popovice u Dolního
B u k o v s k a v e p ro s p ě c h Č e s k é
spořitelny, kde povinným je vlastník,
který uvedený pozemek zakoupil
od městyse

Z úřadu městyse
Zastupitelstvo městyse schvaluje
Dolní Bukovsko zřízení zástavního
práva a zákazu zcizení k zastavované nemovitosti parc. č. 258/15
v kú Popovice u Dolního Bukovska
ve prospěch České spořitelny.
Hlasování: 14/0/0.

Různé – připomínky, dotazy
a interpelace zastupitelů městyse

a) zastupitelům byl předložen
ke schválení Statut sociálního fondu.
Z důvodu navýšení cen obědů pro
zaměstnance ve školní jídelně je
potřeba v ustanovení SF navýšit
příspěvek na stravné zaměst-nanců.
Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje s platností od 1.
května 2022 Statut sociálního fondu
městyse Dolní Bukovsko. Hlasování:
14/0/0.

b) starostka informovala o zůstatcích na účtech městyse BÚ
celkem 19 950 647,24 Kč, fondy
3 824 358,62 Kč. Zastupitelům bylo
předloženo RO č. 17, kterým se na-

vyšují příjmy a výdaje na obecní les
o 1,5 mil. Kč.

Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje s platností RO č.
17. Hlasování: 13/1 (Jaromír Klika)/
0.

c) Ing. Němec se dotázal, proč
městys neprodává štěpku, že mu
přijde stávající postup neekonomický – starostka uvedla, že
pokud se ke štěpkování přistupuje,
tak se štěpka prodává, ale někde
se naopak frézuje, neboť je to
hospodárnější a v lese zůstanou
živiny z rozdrceného klestu, navíc
frézování je finančně z velké části
kompenzováno. Občanka z Radonic
má dotaz na lesní práce v lesích
v Radonicích, zdá se jí, že se v Radonicích hodně kácí, starostka
uvedla, že se kácí v souladu s lesním
hospodářským plánem, navíc
dřeviny na hranici hospodářské
užitečnosti, kdy pomalu dochází
ke stárnutí tohoto porostu a je
napadán škůdci, kteří dané dřevo

znehodnocují, jinými slovy je
ke kácení nyní doslova nejvyšší čas.

JUDr. Bartošová má dotaz
na opravu ulice Na Hejčarech
po ukončení rekonstrukce ul. J.
Koláře – komunikace bude opravena, neboť v současné době trpí
zvýšených provozem.

Pí Janečková má dotaz, zda je již
dokončeno parkoviště u hřbitova –
budou ještě doasfaltovány plochy
a osazeny směrová cedule.

P. Řehoř má opětovně připomínku k nevhodné době sečení
zelených ploch v Popovicích, a to jak
soukromých pozemků, tak i pozemků ve vlastnictví městyse. Nyní
není vůle tuto a obdobné činnosti
upravit vyhláškou, je to ponecháno
na sousedské domluvě. Soused,
který seče i večer argumentuje tím,
že stěžovatel bagruje brzy ráno.
Sousedské vztahy v Popovicích jsou
dlouhodobě vyhrocené a jakákoli
ingerence ze strany městyse v touto
směru nepomůže situaci uklidnit ani
vyřešit.

29. zasedání Zastupitelstva městyse D. Bukovsko konané 28. 7. 2022
Přítomni:, Ing. Jan Bořuta, Jiří
Brčák, Božena Janečková, Jaromír
Klika, Mgr. Ivana Makovičková, Petr
Malecha, František Mazanec, Ing. Jan
Němec, Tomáš Pavlásek, Mgr. Anna
Šubrtová, Zdeněk Tůma.

Omluveni: JUDr. Eva Bartošová,
Jan Kohout, Ing. Jan Svoboda, Ing.
Jan Zasadil.

Schválení zhotovitele akce
„Rekonstrukce KD Dolní Bukovsko“

D o V Ř b y l o d o r u č e n o 11
nabídek. Jako nejvýhodnější byla
vybrána nabídka firmy DV stav
s nabídkovu cenou 13 486 868 Kč bez
DPH.

Ing. Němec má dotaz k termínu
dokončení a sankcím v SOD při
případném nedodržení. Dle smlouvy
je sankce za nedodržení termínu
13 486 Kč za každý den prodlení.
Dílo má být předáno do 31. 5. 2023.
Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje zhotovitelem

akce „Rekonstrukce KD Dolní Bukovsko“ firmu DV stav s nabídkovou cenou 13 486 868 Kč bez DPH.
Hlasování: 11/0/0.

Majetkové záležitosti – prodej,
směna obecního majetku

a) starostka informovala o zůstatku na účtech městyse – celkem
24 166 964,61 Kč.

b) p. Tůma má připomínku
k aktuální energetické krizi a navrhuje s tím počítat již při rekonstrukci
KD, např. zvolením vhodnějších
radiátorů či systému vytápění.

c) nová vyhláška OZV 1/2022
ze psů, cena za psy zůstává stejná,
pouze se dle aktuálního zákona
doplňuje, kdo je vlastníkem psa
a kdo má povinnost hradit poplatky
za nezletilé či nesvéprávné majitelé
psů. Zastupitelstvo městyse Dolní
Bukovsko schvaluje OZV 1/2022
o poplatku ze psů – ruší se OZV č.
2/2019. Hlasování: 11/0/0.
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d) OZV 2/2022 o užívání
veřejného prostranství. Zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko
schvaluje OZV 2/2022 o užívání
veřejného prostranství – ruší se OZV
č. 3/2010. Ve vyhlášce se konkrétněji
určují plochy i čísly parcelními.
Hlasování: 11 /0/0.

Různé – připomínky, dotazy
a interpelace zastupitelů

Mgr. Šubrtová – dotazuje se na
dveře v budově ZŠ – p. Malecha
sdělil, že dveře mají být dle
dodavatele namontovány do 23. 8.,
odvětrávání schodiště do 31. 8.,
zároveň bude provedena oprava
střechy nad jídelnou.

P. Brčák – dotazuje se na
výsledek výběrového řízení na akci
„Rekonskukce místní komunikace
DB“– starostka uvedla, že byla
prodloužena lhůta k otevírání obálek
do 15. 8. jedná se o ulici U Hřiště
a Luční.


Z úřadu městyse
Pí Janečková se dotazuje, kam
byly přesunuty kontejnery na tříděný odpad u Kovaříků, starostka
sdělila, že byly přesunuty k podporovaným bytům a další jsou z druhé
strany ulice, tedy u lékárny.

P. Brčák se dotázal na termín
opravy ČOV DB, starostka reagovala, že neseznala, že by rekonstrukce ČOV nemohla ještě vydržet
a bude tedy přesunuta na další rok,
až se opět našetří ve fondu obnovy
vodohospodářského majetku .


Pí Janečková požaduje vyčistit
v DB potok u Moudrých, má za to,
že by to mělo provést Povodí Vltavy,
P. Malecha to zajistí.

Občan upozorňuje na zanesený
propustek směrem na HB.

P. Němec se dotazuje ke stavebnímu materiálu v Pelejovickém
lese, starostka informovala, že
se buduje manipulační prostor pro
skládkování dřeva, neboť nemáme
umožněn průjezd přes les, když
neplachovští si zamykají závoru

.
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a kamiony, které odvážejí dříví,
se musí v lese točit.

Občanka se dotazuje na aktuální
stav na zahrádkách, přeje si převzít
zahrádku po dceři, která se odstěhovala. Starostka jí sdělila, že ví, že má
podanou žádost a že věc bude
řešena, že žádostí je nyní více
a budou se vyhodnocovat v rámci
jednání RM. Jakmile bude rozhodnuto, bude informována

Ze školy
Exkurze a workshop ve firmě Heluz
V červnu navštívili žáci 7. třídy naší školy firmu Heluz. Akce
proběhla za podpory Jihočeské hospodářské komory, která
ve spolupráci s podnikateli a školami realizuje pro žáky
jihočeských základních škol návštěvy podniků a organizuje
workshopy.

Po nahlášení na vrátnici se nás ujala paní Černohorská, která nás
dovedla do přednáškové místnosti, kde na všechny čekala
svačinka a upomínkový dárek. Poté nás seznámila s programem
exkurze a zhlédli jsme video, které nám přiblížilo výrobu
jednotlivých provozů firmy. Následovalo rozdělení na 2 skupiny.
Jednu skupinu čekala zábava – ve virtuální realitě stavěli paletu
cihel. „Byla to sranda“. Druhá skupina šla s panem Frölichem
na prohlídku areálu cihelny. Někteří žáci byli překvapeni
rozlehlostí prostor. Dozvěděli jsme se, jaké druhy cihel či
překladů zde vznikají a viděli na vlastní oči, jak celý proces
výroby probíhá. Po vystřídání skupin jsme absolvovali kvíz.
Nejlépe si vedl Pavel Němec, který obdržel pěkný dárek. Exkurze se nám velmi líbila, proto děkujeme všem, kteří
se nám věnovali nebo pro nás program připravovali.

Mgr. Marie Chroustová

Projektové dny fyziky na ZŠ v Ševětíně
V rámci inovativního vzdělávání naše škola spolupracuje se Základní
školou v Ševětíně. Do Ševětína jsme se v letošním školním roce vydali
dvakrát – nejprve 9. června s žáky 8. třídy a o týden později 15. června
s žáky 7. třídy.

Byl pro nás připraven zajímavý program na podporu výuky fyziky. Žáci
pracovali ve fyzikální učebně s digitální technikou – senzory pohybu
s výstupem na tablet. Snímali různé druhy pohybů, tvořili grafy a tabulky
a dopočítávali stanovené údaje – rychlost, čas, dráhu. Sedmá třída vyráběla
termosku a soutěžili, komu se povede zhotovit nejlepší. Pracovali
s digitálním teploměrem v programu na měření teplot.

Bylo velmi přínosné, že si mohli naši žáci vyzkoušet, jak lze programově
nastavit různá měření se senzory pohybu a teploty a pochopili, jaké jsou možnosti jejich využití. Závěr programu
v ševětínské škole jsme strávili v tělocvičně, kde se nám věnoval pan učitel tělocviku. Zacvičili jsme si s hudbou
a došlo i na fotbalový turnaj.

Mgr. Marie Chroustová

Anglický příměstský tábor – Čarodějnická škola
Poslední červencový týden se v Bukovsku konal jazykový tábor pro děti
na téma čarodějnická škola. Účastnilo se 10 dětí od 2. do 8. třídy. Každý den
jsme měli jinou kouzelnickou vyučovací hodinu. Seznamovali jsme
se s magickými zvířaty, vyráběli hůlky a učili se čarovat, dělali jsme kouzelné
lektvary, hráli s košťaty famfrpál, sbírali léčivé rostliny a vyráběli z nich
mýdla. Kromě toho jsme hráli spoustu dalších her, a to vše v angličtině, starší
děti občas náročnější instrukce překládaly do češtiny pro mladší účastníky.
Přestože byly mezi dětmi velké věkové rozdíly, všichni se k sobě krásně
chovali a pomáhali si a myslím, že jsme si spolu celý týden pěkně užili.
Děkuji městysi za poskytnutí prostor v klubovně knihovny.

Petra Šebešov

á
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Ze života v městysi
Studijní pobyt učitelek ZŠ na Maltě
Studijní pobyt na Maltě považujeme za velmi
přínosný pro náš učitelský sbor. Posunuly jsme svou
znalost angličtiny na vyšší úroveň a vyzkoušely jsme si
nové metody, které určitě zapojíme do svých
vyučovacích hodin. Ve svém kurzu jsem se seznámila
také s novými elektronickými zdroji. Jako neméně
důležité vnímám sdílení zkušeností, metod a názorů
s ostatními účastníky kurzů a s lektory jazykové školy.

Mgr. Klára Pechová

V termínu od 4. 7. do 15. 7. 2022 se v rámci programu
Erasmus+ zúčastnilo šest členek našeho pedagogického
sboru kurzů dalšího vzdělávání učitelů na Maltě. Kurzy
byly zaměřeny na anglický jazyk, na praktické využití
ICT ve výuce a na užití umění a kultury jako prostředku
k motivaci studentů pro výuku angličtiny.

Studovaly jsme v jazykové škole LINK School of
Languages. Po příjezdu byly mé kolegyně rozděleny
do jazykových kurzů podle úrovně angličtiny. Vzhledem
k tomu, že pracuji jako učitelka AJ, byla jsem zařazena
do kurzu dalšího rozvoje učitelů.

Během pobytu jsme také poznávaly místní prostředí,
navštívily jsme hlavní město Valettu, původní hlavní
město M’dinu a ostrovy Gozo a Comino. Všude jsme
se setkávaly s tradiční architekturou, která je fascinující
zejména u kostelů, kterých má prý Malta 365 – na každý
den v roce jeden. Zvenku jsou velmi prosté, uvnitř
překrásně zdobené. Zaujaly mě barevné dveře domů
zdobené klepadly různých tvarů. Nahlédnutím
do maltské kultury bylo také setkání s tradiční festou,
oslavou svatého patrona jednotlivých měst. Přestože
průvodu a oslav jsme se přímo nezúčastnily, vyzdobené
ulice a množství dřevěných soch svatých podél hlavních
tříd jsme si se zájmem prohlédly. Angličtinu jsme
používaly i mimo školu a porozumění rodilým mluvčím
s různými dialekty bylo velkou výzvou. Také seznámení
s maltštinou bylo velmi zajímavé, netušila jsem, jak je
tento jazyk unikátní a i sama koncepce bilingvního
národa mi připadá fascinující.


Junior Cup se letos opět vydařil

Rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval společnosti Rybolov Pícha za uspořádání bezplatných rybářských
závodů Junior Cup 2022 pro děti a dorost do 15 let na rybníku Strhaná hráz, který jí pronajímá městys Dolní
Bukovsko a tím umožňuje, aby se tato akce mohla opakovaně konat. I tento rok organizátoři pro děti připravili
skvělou akci, kde si mohli závodníci zarybařit, pocítit atmosféru soutěže i sdílet své rybářské zkušenosti.
Organizátoři byli připraveni dětem poradit i pomoci během celého dne a na konci soutěže, díky sponzorským
darům, ocenit všechny účastníky. Po dni stráveném v přírodě tak nikdo neodcházel zklamán … ani ti, kteří v den
závodu neměli tolik rybářského štěstí.

František Vavák, Dolní Bukovsko 161
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Ze života v městysi
Pranostiky většinou nelžou - pravdivá zpráva o pouti v Horním Bukovsku
Ten, kdo často jezdí či chodí na hornickou pouť, si
určitě vzpomene na pranostiku, která říká: Když je
na záleskou pouť (která je o týden dřív než hornická)
hezké počasí, pak bude na pouť na Horním pršet, hřímat,
bude zaručeně ošklivě a naopak. I tentokrát se stařičké
lidové moudro zcela vyplnilo. Záleští se radovali, my
na Horním jsme neradi připustili, že je poněkud zima,
vlhko, no zkrátka šeredně. Ale nevadí, pouť je pouť, a tak
se musí slavit. I slavilo se, už od čtvrtka, kdy muži plni
elánu postavili stany pro diváky i účinkující kapely.
V pátek pak od devatenácti hodin začala na předpouťovém posezení vyhrávat Blaťácká pětka. Kolik nás
bude? Ptali se první návštěvníci poněkud tepleji oblečení
než v předchozích velice tropických dnech. Já si oblékl
svou „letní“ péřovou bundu, kterou přátelé moc dobře
znají (pro zvědavé a neznalé mohu předvést v hornické
hospůdce) a mohl jsem se usadit pod stanem, abych
naslouchal muzicírování, které se těm klukům z kapely
velice dařilo. A lidiček přibývalo, tamhle už je plný stůl
a tuhle také, no vida, snad ten večer přeci jen dobře
dopadne. Začalo být veselo. Muzika vyhrávala, pivečko
i jiné alko i nealko dobroty potěšily stolovníky, a já
najednou zjistil, že jsem nikdy v životě neměl syna, jen
dvě dcery. Hodné, milé, spořádané, hezké, chytré, ale
syna jsem neměl. I postěžoval jsem si na tu
nespravedlnost osudu a pak mě napadlo: „Hele,
Františku, nechceš abych tě adoptoval za vlastního,
abych měl syna? A František Nováček, můj usměvavý
soused u stolu prohlásil: „ale jo, proč ne!“ Tak jsme si
plácli, a že to v neděli pěkně zapijeme, protože teď už
jsem nesměl překročit svou alkoholickou normu. Hurá,
já mám syna, Františka, Frantu, no ne, konečně mám
také kluka. Muzika k tomu řízně vyhrávala, ale já už šel
raději domů, abych neadoptoval ještě někoho dalšího.
Kdo to pak bude živit. Jdu volným krokem, hezky
zeširoka na chalupu a těším se na neděli.

V sobotu se tentokrát nic nekonalo, ale většina
sousedů z Horního asi stejně jako my v chalupě popíjeli
a veselili se s přáteli, vedly se řeči a k nám přišel Lídin
bratranec Vojta, přinesl láčenky, ty já moc rád, a také
zkvašené hlávky zelí, párky z udírny voněly, uzené se jen
rozplývalo na jazyku a pivo vše jistilo. No vidíte, a už
máme nedělní ráno. Je poněkud chladno, nebe
proměnlivě zatažené a jde se do kostela, jelikož bez mše
svaté není pouť a kdo to neví, ať se přijde poučit. Mše
svatá byla vzorná, minikolotoč se točí, střelnice vyhrává,
já půjdu vystřelit růži pro ženu Lidušku. „Na válečky,
prosím!“ A hned pálím, válečky se rozkutálely, některé
spadly, ale pak už to byla bída! Velikou růži, hezky
navoněnou jsem sice dostal, jen ty broky jsou čím dál
dražší. Pak už musím do hospody za synáčkem
Františkem. Už na mě čekal, ťukli jsme si se štamprlaty
a rodinný svazek byl zpečetěný, že Františku? V poledne
se místní rozutekli domů na oběd, aby si pochutnali

na řízkách, svíčkové, vepřo knedlo zelo a co se tak ještě
podává? Doplňte si podle libosti, my měli to vepřo péčo.
Zatím neprší.

Chvilku siesta a ve tři hodiny hurá na náves, kde už
se připravuje národopisný soubor Javor z Lomnice nad
Lužnicí, aby předvedl své parádní vystoupení.
Hodinový program byl dobře sestaven, začala mládež či
dorost a je dobře, vlastně obdivuhodné, že tolik dětí,
chlapců i děvčat projevuje o tuto pohybově i časově
náročnou činnost zájem. Diváci ocenili potleskem jejich
milé skotačení. Dospěláci si s mládeží nezadali a také oni
byli odměněni dlouhotrvajícím potleskem. Zajímavé
kroje, radost účinkujících, příjemná atmosféra, úsměv
diváků, krásný program. Pak už jen vyhrávala další
pětice muzikantů, kteří se činili už od deseti hodin
dopoledne, kdy vítali účastníky bohoslužby. Tentokrát
se celý den s úspěchem snažil B Quintet a nutno připustit
že rozhodovat kdo z obou kapel byl lepší by bylo velice
těžké. Blaťáci jsou živelná kapela s výborným
repertoárem a muzikanti z Budějovic se pohybují
na hranici dokonalosti. Tak kdo chcete hlasovat?
Nechcete, je pozdě, a já jsem se rozhodl za všechny
diváky. Obě skupiny získaly „eminenc“, jak říkával náš
dědeček Hubený. Tedy obě hrající pětky získaly
jedničku, vyznamenání. Jen pan kapelník od B Quintettu
na mě prozradil, že mám právě narozeniny, a to mu
neodpustím! Konec, tedy konec mého vyprávění, Lída už
zase naříká, že je můj text moc dlouhý, ale mě je to fuk.
Ať si čtenáři počtou. Jenže konec opravdu v 19.00 přišel,
tedy jako, to se tak říká. On nepřišel, jen muzikanti
zahráli poslední skladbu a pozor! Překvapení.
S heligonkou přišel na pódium Vladimír Linhart a už
podruhé zahrál svoji skladbu „Vyznání Hornímu“.
Přátelům rozdal vytištěný text, a tak už příště si
s Vladimírem zazpíváme:

Léta plynou jako voda,

čas nám naše mládí vzal,

hospůdka i kostelíček

na tom Horním stojí dál…

Na shledanou za rok a prosím, naučte se celý text
písně nazpaměť, aby nemusel pan harmonikář zpívat
sám.

Karel Žižkovský
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Ze spolků
Fotbal dětí v Dolním Bukovsku a soustředění v Kardašově Řečici
podařilo ulovit jednoho z rodičů, a to Jiřího Císaře. Jsem
rád, že se k nám všichni tři přidali. Trénování dětí je
náročná věc a člověk tomu musí obětovat většinu svého
volného času. Proto si jich vážím, že nám s tím pomůžou.

Na závěr bych si Vás všechny, kdo máte děti
narozené v ročníku 2013 a mladší, dovolil pozvat
na jakýkoliv trénink, který se odehrává buďto ve středu
nebo v pátek, na fotbalovém hřišti v Dolním Bukovsku.
Nebojte se dorazit a nechte Vaše děti vyzkoušet si
fotbalový trénink a okusit malý kousek tohoto krásného
sportu.

Jiří Matoušek
Již po čtvrté jsme se s mladými fotbalisty z TJ Dolní
Bukovsko vydali na soustředění do Kardašovy Řečice
u Jindřichova Hradce. Soustředění se zúčastnilo celkem
13 dětí, 5 dorostenců a 4 trenéři. Trenérský tým prošel
drobnou změnou. František Hruška nás musel kvůli
pracovním povinnostem opustit, ale jeho místo nezůstalo
dlouho prázdné, jelikož se k nám přidal Vojtěch Vejvoda.
Tímto bych chtěl Fandovi poděkovat za všechen čas,
který s námi byl a Vojtu přivítat a popřát mu mnoho
úspěchů do budoucnosti.

Soustředění opět hodnotím pozitivně. Všichni kluci
na sobě pracovali, snažili se být lepší, ať už po fotbalové
nebo po lidské stránce. Zvláště bych chtěl pochválit
bukovské dorostence, a to: Tomáše Kovaříka, Martina
Varechu, Honzu Marka, Pepu Filípka a zvlášť Honzu
Zetochu. Všichni tihle kluci odehráli neskutečnou sezónu
v krajském přeboru dorostu, ale ani jeden z nich se s tím
nespokojil a pracují na sobě tak, aby byli tu další ještě
lepší. Těším se, až je tento rok uvidím hrát za bukovské
muže, jelikož jsme se spojili společně se Ševětínem,
abychom si společně pomohli jak v dorostu, tak
v mužích.

Spolupráce se Ševětínem jde ale dál než jen
v dorostenecké kategorii. Po minulé sezóně, kdy jsem
společně s kluky, o kterých píši výše, odešel do Ševětína,
jsem se se Ševětínem domluvil, že kvůli nedostatku dětí,
které by měly zájem o fotbal v Dolním Bukovsku,
se spojíme dohromady už od žákovských kategorií. Tyto
kategorie budou hrát krajskou 1. A třídu, takže naše děti
se díky tomuto spojení potkají s lepšími spoluhráči
i protihráči a naberou zkušenosti, které pak budou moci
využít ve svých dalších fotbalových letech.

V Dolním Bukovsku tak budou od této sezóny pouze
dvě kategorie, které hrají soutěžní utkání, a to starší
a mladší přípravka. Dále se budeme věnovat
i předpřípravkovým dětem, u kterých budeme dbát
na rozvinutí jejich pohybového aparátu a vytvoření si
pozitivního vztahu ke sportu.

Náš trenérský tým se nerozrostl jen o Vojtu Vejvodu.
Rád bych u nás přivítal také Honzu Macha, a také se nám

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI - DOMÁCÍ ZÁPASY

OS MLADŠÍ ŽÁCI SK.C - DOMÁCÍ ZÁPASY

OP MLADŠÍ PŘÍPRAVKA SK.C - DOMÁCÍ ZÁPASY
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Ze spolků
Aktualitky od mladých hasičů a družstva žen
si zahráli stopovací hru s úkoly a pokladem, i prohlídku
hradu jsme zvládli. A kdo měl ještě málo, vylezl na Pustý
hrádek, odkud je na Kašperk nádherný výhled.

Ještě jsme stihli Pasecké šedesátky, odkud jsme
přivezli několik osobních rekordů, krásné ceny v podobě
zelených kloboučků a třetí místo v kategorii mladší
žákyně.

Účastnili jsme se i oslav sboru u příležitosti 140.
výročí.

V kategorii dorostenky jsme se dostali do krajského
kola ve Strakonicích, kde jsme získaly 6. místo.

U těch starších ročníků jsme začínali na Zlivské
stovce i halovým závodem ve výstupu na věž
v Příbrami. Ve Zlivi jsme vybojovaly v ženách bronz
a ve starších dorostenkách stříbro na 100 metrů
překážek. Stovky jsme běžely i v Ledenicích, Lišově
i na noční stovce v Kamenci. Posbírané body a pěkná
umístění do posledního závodu „Jihočeských
stovek“ nám drží zlatou pozici v kategorii žen. I závod
VC v Nových homolích nám zazářil umístěním
na bedně, a to hned stříbrným.

V ženách jsme prošly vítězně přes všechna tři kola
v požárním sportu a opět přepisujeme dějiny SDH, když
jsme v kategorii žen postoupily na Mistrovství České
republiky, které se bude konat v Pardubicích od 26. 8.28. 8. 2022. Přijeďte nás podpořit do Pardubic nebo můžete přímý přenos sledovat na https://www.firetv.cz/.
Budeme bojovat za Jihočeský kraj jak na 100 metrů
překážek, tak na štafetě 4x100 metrů a v požárním útoku.

Srdečně Vás zveme 3. září na místní hřiště, kdy
se dopoledne koná „Dolnobukovský trojboj“ – přijďte
podpořit mladé hasiče. 

Hana Nejedlá

Sezóna je v plném proudu a ani my nezahálíme. Už
od jara se účastníme závodů ve všech kategoriích a sem
tam urveme i nějaký cenný kov.

Děti začínaly zjara s prvním nominačním závodem
na 60 metrů překážek v Borovanech. Představilo se tady
rovnou 19 bukovských mladých hasičů, někteří startovali
úplně poprvé. A hned na úvod jsme získali 1., 2. a
5. místo v mladších žákyních a 2. místo v mladších
žácích. A rovnou tři postupující na podzimní MČR v této
disciplíně!

O týden později jsme běželi na „Ledenickém
dvojboji“, kde mladší děti vybojovaly bronz na útoku
a celkové 5. místo. Starším se sice dařilo na štafetě, ale
s útokem, byly trochu potíže, proto z toho vykouklo až
místo 8.

Na obvodním kole v Jankově jsme tentokrát
vybojovali sice bronzovou příčku, nicméně na okresní
kolo postupovaly pouze dva týmy.

Na šedesátkách v Ledenicích se nám sice medailově
nedařilo, ale většina dětí si zaběhla osobní rekordy.
V mladších žácích jsme urvali alespoň čtvrté místo.

S mladšími žáky jsme stihli ještě dvojboje v Nových
Homolích a Zlivi, kde jsme získali stříbro na štafetě a
5. místo celkově. Na dvojboji v Lišově opět zářili mladší
žáci, když se jim celkově podařilo vybojovat bronz! Starší
žáci skončili na devátém místě.

Na noční soutěž v Benešově Hoře, kam každoročně
jezdíme, jsme vyrazili se dvěma týmy mladších a týmem
starších žáků a obrovským fanouškovským týmem
rodičů. První tým běžel ještě za šera, ale kategorie starší
už běželi tmou tmoucí. Mladším žákům „A“ uteklo
o fous třetí místo. A tak naše nejlepší umístění z tohoto
klání bylo 4. místo. Spali jsme tradičně ve stanech, ráno
dostali výbornou snídani od pořadatelů a už jsme
upalovali na výlet na hrad Kašperk. Cestou nahoru jsme

Mladí hasiči při výletě na hrad Kašperk
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Ze života v městysi
Naše ženy jedou na republiku!
S polní kuchyní jsme se vydali v sobotu 18. června
do Dobšic, kde bylo setkání rodáků. V pátek 24.6. jsme
zabezpečili občerstvením schůzi členů AGRO
družstva Dolní Bukovsko. Již tradičně jsme
se v sobotu 30. července podíleli na průběhu poutě
v Radonicích.

V minulém čísle zpravodaje jsem psal, že
na krajském kole v požárním sportu budeme mít
zastoupení jak v mužích, tak ženách. Naši muži
skončili na celkovém krásném 5. místě se součtem
umístění 14. Byli 5. na stovkách, 3. ve štafetě 4x
100 metrů a 6. v požárním útoku. Našim ženám
se povedlo v krajském kole zvítězit a postoupit
na republikové kolo, které se koná v Pardubicích
poslední víkend v srpnu. Celkový součet umístění
měly 5., když ovládly běh na 100 metrů překážek
i štafetu 4x 100 metrů. V požárním útoku skončily
na třetím místě. Do Pardubic se chystáme jet naše
děvčata podpořit.

Tomáš Pavlásek, velitel sboru

Jednotka SDH zasahuje
Jednotka dobrovolných hasičů v D. Bukovsku se od
letošního nového roku do poloviny srpna potýkala
s různorodými zásahy. Začátkem ledna se členové
jednotky podíleli z preventivních důvodů na plošné
dezinfekci v prostorách základní, mateřské školy a školní
jídelny. Jako již každoročně byla vyčištěna požární nádrž
(koupaliště), které proběhlo tradičně v květnu
ve spolupráci z kolegy z Horního Bukovska. V průběhu
první poloviny roku jsme odstraňovali popadané
a vyvrácené stromy v Dolním Bukovsku, u Tuchonic a

v Hartmanicích. Na první letošní požár vyjely dvě
osádky cisteren do obce Veselí nad Lužnicí, kde byl
šestnáctého června ve večerních hodinách nahlášený
požár kůlny u rodinného domu. Další požár na sebe
nenechal dlouho čekat, a to 18. června v nočních
hodinách, menší požár osobního automobilu u Pelejovic.
Operačním střediskem HZS Jihočeského kraje jsme byli
požádání o převoz uprchlíků z Ukrajiny z Plané u Č.
Budějovic na jimi určené místo. Prvního července
se přehnali jako již každoročně silné větrné a dešťové
proháňky. Jednotka toho dne vyjela
celkem k pěti událostem, a to
k vyvráceným stromům, požáru
stromu u Hrůšova a v neposlední řadě
zatopení domu a jeho okolí ve Bzí.
Dále se čerpala voda i v D. Bukovsku,
kde proběhlo několikrát pročištění
kanalizace. Zalévali se nové stromky
zasazené v katastru D. Bukovska.
Spolupráce s transportem pacientky
do sanitky. Největší událost posledních
let je požár v národním parku České
Švýcarsko ve Hřensku. Naše jedna
cisterna a čtyři členové jednotky byli
součásti jednoho z mnoha odřadů
Jihočeských hasičů. Hasiči se na místě
střídali po dvou dnech velmi
namáhavé činnosti při likvidaci požáru
ve skalním a velmi kopcovitém terénu.

VJ Klika St.ml.
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Ze života v městysi
Letní tábor mysliveckého kroužku
Myslivecký kroužek Dolní Bukovsko si
i letos dokázal najít volný čas a mohl od
15. 8. 2022 – 22. 8. 2022 uspořádat letní
tábor. Táboru se zúčastnilo všech 9 dětí,
které náš kroužek navštěvují.

Opět jsme se sjeli do pěkného areálu
bažantnice v Hluboké nad Vltavou, kde
jsme všichni společně mohli prožít krásný
proslunění týden plný zábavy, výletů
a her. Počasí nám opravdu přálo, a tak
jsme výlety prováděli v dopoledních
hodinách a vždy po návratu do tábora už
nás čekalo jen příjemné koupání
v bazénu. Navštívili jsme horu Blaník,
kde po výšlapu až na vrchol jsme se občerstvili něčím studeným a mohli jsme
dokončit náš výlet a vylézt na místní rozhlednu, kde se nám otevřel nádherný
výhled do naší krajiny. Při zpáteční cestě jsme navštívili zároveň i infocentrum
pod Blaníkem. Další výšlap jsme uskutečnili hned další den a to na horu Kluk.
Tento výšlap byl o něco těžší, protože jsme ho šli stezkou opravdu pro zdatné
zálesáky. V polovině týdne jsme si dojeli na kolech zasoutěžit do hlubockého
sportovního areálu, kde si děti vyzkoušely minigolf a různé další sportovní
atrakce, které jsou v areálu nejen pro děti, ale i dospělé připraveny. Pravidelnou
součástí tábora byla i večerní čekaná s pozorováním zvěře. Na závěr tábora
samozřejmě nechyběla ani stezka odvahy.

Součástí tábora byla i příprava jídel pro nás všechny. Tady bychom chtěli
všichni poděkovat našim skvělým kuchařkám, které si děti oblíbily už
z předešlých táborů a to jmenovitě Janče, Verče, Blance a Lence, které pro nás
připravovaly ty nejlepší speciality ze zvěřiny a různé dobroty, co si můžou děti
i my dospělí přát. Dohlíželi jsme na dodržování pitného režimu, každý den jsme
měli mnoho čerstvého ovoce, což přišlo v parných dnech vždy k chuti.

Vedoucí kroužku František Kotrč a Pavel Makovička

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 24. září
2022 od 8.00 do 14.00.

Způsob hlasování

Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pro náš
městys je počet členů zastupitelstva 15.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím
je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce
má být voleno.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli
volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení
kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
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Představení kandidátů a volebních stran
Jednotlivá volební sdružení budou představena podle vylosovaného pořadí pro tyto komunální volby. Každé
volební sdružení dostalo v Bukovském zpravodaji stejnou příležitost a prostor pro prezentaci programu a
kandidátů.

SPOLU PRO BUKOVSKO, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti,
vylosované číslo 1
Informovanost občanů

Rychlou a kvalitní informovaností občanů umožníme
jejich zapojení do rozhodování v důležitých věcech při
dění v městysu, při zásadních investičních akcích.
Předejdeme zbytečnému prodražování některých akcí.
Budeme naslouchat občanům v jejich potřebách
a názorech.

Komunikace s občany

Na každé podání, které občané dají na úřad městyse,
bude v co nejkratší době rozhodnuto a obratem
odpovězeno. Úřad městyse jako služba a informační
zdroj pro občany.

Vyrovnaný rozpočet

Rozpočet a akce financované z rozpočtu budou
hospodárné, odůvodněné, promyšlené a informace
o nich veřejně přístupné. Dlouhodobě musí být rozpočet
vyrovnaný.

Zastavíme zadlužování městyse. Zástupci městyse
musí postupovat jako odpovědní hospodáři, protože jsou
pouze správci svěřených prostředků.

Prodej obecního majetku

Při prodeji obecního majetku bude postupováno
transparentně a zásadou rovného přístupu. Zastavíme
zbytečné rozprodávání obecního majetku.

Investiční akce

Zaměříme se na kvalitní přípravu investičních akcí,
jak projektové dokumentace, tak kontrolu během
provádění akcí, aby nedocházelo k navyšování cen
a prodlužování termínů dokončení. Problémy během
provádění akcí budeme řešit urgentně. Termíny
dokončení akcí budeme vyžadovat od zhotovitelů dle
podepsaných smluv a v případě překročení termínu
vymáhat smluvní penále.

Dokončení započatých akcí

Dokončit akce započaté v minulém volebním období.
Výstupem musí být kolaudační rozhodnutí v rozumném
časovém horizontu.

Dotace a granty

Budeme v maximální možné míře využívat možnost
dotačních titulů ve prospěch městyse. Důležitá je včasná
příprava projektových dokumentací pro možnost rychle
reagovat v případě vypsání dotačního titulu.
Samozřejmostí je průhledný dotační proces.

Škola

Podpoříme dokončení kompletní rekonstrukce
budovy školy jako dominanty městyse. Podpora MŠ a ZŠ
jako pilíře základního vzdělání.


Obecní prostranství

Zajistíme vybavení obecních prostranství dalšími
lavičkami a odpadkovými koši a lepší úklid obecních
prostranství.

Dětská hřiště

Zajistíme pravidelné opravy a údržbu stávajících
dětských hřišť. V případě potřeby vybudování nových.

Osady

Lepší komunikace se všemi osadními výbory a řešení
jejich potřeb. Podpora kulturních akcí a spolkové
činnosti ve všech osadách, jako nositelů kulturního
a spolkového života.

Odpadové hospodářství

Zpracujeme koncepci odpadového hospodářství
na další roky s důrazem na snižování množství odpadů
a jejich třídění a tím i možnosti postupného snižování
ceny za svoz odpadů.

Spolky

Podpoříme spolky v městysu a osadách. Podpora
spolků v práci s dětmi. Podpora hasičů a zásahové
jednotky.

Knihovna

Dořešíme bezbariérový přístup do knihovny.

Kulturní dům

Zajistíme dokončení rekonstrukce kulturního domu
v Dolním Bukovsku, který už 3 roky neslouží svému
účelu.

Obecní budovy

Podpoříme postupné opravy a rekonstrukce
obecních budov jak v městysu tak v osadách. Například
rekonstrukce hasičské zbrojnice v Popovicích.

Obecní les

Zajistíme rozumné, udržitelné a kontrolované
hospodaření v obecních lesích tak, abychom předali lesy
dalším generacím v dobrém stavu.

Koupaliště

Navrhneme postupnou revitalizace koupaliště, aby
se dalo využívat jako odpočinková zóna.

Cyklostezky

Jsme pro budování kvalitních cyklostezek tak, aby
byly využitelné i pro následující generace a to i za cenu
vyšších pořizovacích nákladů. Pro cyklostezky
podporujeme přednostní využívání historických cest
v katastrech městysu a osad.

Senioři

Budeme podporovat seniory a jejich aktivity,
pravidelná setkávání. Zajistíme pomoc v případě nouze

.
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Hřbitov

Na hřbitově zrekonstruujeme stávající
budovu márnice, zajistíme pravidelnou
údržbu stromů a úpravu terénu, aby byl
hřbitov důstojným místem.

Místní komunikace

P o d p o ř í m e re k o n s t r u k c e m í s t n í c h
komunikací. Budeme usilovat o vybudování
jižního obchvatu Dolního Bukovska.

Péče o zeleň

Pečovat o obecní plochy včasným sečením.
Péče o stromy na obecních pozemcích.
Výsadba nových stromů a stromořadí.

Ordinace praktického lékaře

Bude se ze všech sil snažit o obsazení
pozice praktického lékaře v novém lékařském
domě.

Spolupráce po volbách

Jsme otevřeni spolupráci, která zajistí
prosperitu městyse a spokojený život jeho
občanům. Dopředu neuzavíráme žádné
koalice, počkáme na výsledek voleb, kde
rozhodnou občané komu dají důvěru.


Kandidáti:

1. Ing. Jan Němec, 47 let, vedoucí prodeje zemědělské

techniky, Pelejovice

2. Pavel Kohout, 63 let, OSVČ- energetické posudky budov,

D. Bukovsko

3. Pavel Makovička, 36 let, vedoucí bažantnice, D. Bukovsko

4. Ing. Jan Zasadil, 65 let, odborný lesní hospodář, Hvozdno

5. Mgr. Hana Šimková(rozená Kolářová), 32 let, manažerka,

D. Bukovsko

6. Jan Krška, 41 let, OSVČ, D. Bukovsko

7. Pavel Dušák, 48 let, podnikatel- zemní práce,

autodoprava, Bzí

8. Radek Píše, 40 let, produkt manažer, D. Bukovsko

9. František Řehoř, 60 let, OSVČ, D. Bukovsko

10. Mgr. Marie Pilarčíková, 58 let, učitelka, D. Bukovsko

11. Jitka Lišková, 51 let, státní zaměstnanec, Radonice

12. František Kotrč, 50 let, šéf montér, D. Bukovsko,

13. Petr Smolík, 53 let, obráběč kovů, D. Bukovsko

14. Pavel Hubený, 36 let, pracovník živočišné výroby,

H. Bukovsko

15. Pavel David, 49 let, soukromý zemědělec, Popovice

Nezávislí kandidáti - Bukovsko pro všechny generace, Šance pro Bukovsko
a Bukovsko a přilehlé osady
Vážení občané, před čtyřmi lety jsme se ucházeli o Vaše hlasy pod hlavičkou nezávislých kandidátů. Po volbách
jsme utvořili koalici a usilujeme o naplnění našich programů, které se v zásadních bodech shodují. I letos se ucházíme
o vaše hlasy s tím, že naší prioritou pro další období je dokončení rozpracovaných věcí a další rozvoj městyse i osad.
Jsme čitelní, transparentní a otevřeni komunikaci. K věcem přistupujeme s péčí řádného hospodáře. Investujeme
do rozvoje městyse i osad. Zastáváme názor, že stát nám nedává peníze, abychom je spořili, ale abychom je
investovali do rozvoje obce. Naší společnou kandidátkou na starostku je Ivana Makovičková.
V letech 2018-2022 jsme získali téměř 20 milionů Kč
na dotacích a podařily se nám realizovat následující akce:


• Rekonstrukce pořadí a dvora obecního domu
na Horním Bukovsku

• Pořízení dřevěného domku do Hvozdna

• Nástavba budovy ZŠ v Dolním Bukovsku

• Oprava autobusové čekárny v Bukovsku

• Rekonstukce střechy na KD v Sedlíkovicích

• Rekonstrukce vnitřních prostor úřadu městyse

• Nová dlažba v prostoru šaten ZŠ

• Lékařský dům

• Oprava vstupní brány hřbitova


Ochrana památek a krajinných prvků

• Oprava božích muk ve Hvozdně a pomníku
padlým ve Hvozdně

• Oprava božích muk v Sedlíkovicích

• Oprava božích muk u Nového Dvora a zasvěcení
sv. Hubertovi

• Oprava kapličky v Bukovsku

Obecní objekty

• Dokončení opravy objektu knihovny v Radonicích

• Oprava zateplení, nové stropy, elektrika i voda
a topení v hospodě Radonice

• Rekonstrukce knihovny v D. Bukovsku i v H.
Bukovsku

• Výměna oken a výmalba v KD Sedlíkovice

• Fasáda na KD v Sedlíkovicích

• Výměna oken na kabinách ve sportovním areálu
v D. Bukovsku


Veřejné osvětlení

• Pasportizace a kompletní výměna veřejného
osvětlení v DB i osadách

Místní komunikace a chodníky

• Nové chodníky U Bukovaru, nám. Jiráskovo kolem
kostela, Luční ulice

• Oprava cest recyklátem v Radonicích

• Asfaltování části vjezdů na Horním Bukovsku

• Nový chodník k Agrodružstvu

• Nový chodník v Týnské ulici u vodárn

y
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• Zatrubnění kanalizace na Horním Bukovsku

• Stavba nové ČOV Horní Bukovsko

• Rekonstrukce kanalizace v budově ZŠ


• Nový chodník v ulici Svinenská

• Nové parkoviště u hřbitova

• Nová komunikace ze Sedlíkovic směrem na Bošilec

• Zpevnila se recyklátem cesta z Nového Dvora
do Popovic a z Nového dvora ke Bzí

• Úprava plochy kolem hasičárny v Dolním
Bukovsku

• Rekonstrukce místní komunikace Na Padělkách

• Chodníky a autobusové zastávky v ulici U Cihelny
a Na Padělkách

• Komplexní rekonstrukce ulice J. Koláře


Lesy a stromořadí

• Vysadili jsme stromové aleje v Radonicích,
Sedlíkovicích a v Bukovsku

• Nové lesní cesty a vybudování lesoparku
v obecním lese směrem na Horní

Informovanost občanů

• Rozšíření obecního rozhlasu do všech obcí

• Nové webové stránky městyse a facebookový
profil městyse

Vodní a odpadové hospodářství

• Nový vodovodní řád včetně přípojek v Popovicích


Společné cíle pro následující volební období:
Tak jako v tomto období, i v dalším chceme
hospodařit s rozmyslem, každá námi utracená koruna
bude mít smysl. Využíváme dotace, podpory, žádáme
o sponzorství pro užitečné věci. Mimo věcí nezbytných
se v příštích letech zaměříme na následující investiční
akce:

• Příprava komplexní rekonstrukce ulice U Cihelny
vč. vodovodu a kanalizace

• Dokončit kulturní dům v Bukovsku

• Revitalizace celého prostoru hřbitova vč. márnice

• Rekonstrukce dětských hřišť

• Zasíťování a prodej parcel Na Padělkách

• Revitalizace náměstí v DB

• Atletický ovál a rekonstrukce sportovního areálu
a ubytovny v DB

• Nové chodníky ve Bzí

• Zatrubnění potoka v Popovicích

• Uložení kabelů el. vedení do země v některých
osadách


• Zajištění kapacity naší ZŠ i MŠ, aby všechny děti,
které se narodily v rámci velkého bejbyboomu po roce
2020 měly u nás ve školce i škole místo

• Zajistit byty s pečovatelskou službou pro místní
seniory

• Vyřešit energetickou koncepci, přijmout opatření
tam, kde mají smysl (zateplení, fotovoltaika)

• Revitalizaci koupaliště v DB

• Rekonstrukce místních komunikací v osadách

• Vycházkové trasy a cyklostezky vč. odpočívadel
a sezení v okolí Bukovska a osad

• Údržba a správa obecního majetku jak v Bukovsku,
tak v osadách

• Výměna některých stávajících kontejnerů
na tříděný odpad a úprava jejich okolí

• Péče o lesní hospodářství – nové zalesnění
vytěžených ploch a výsadba dalších stromořadí

• Podpora kulturních akcí a spolkového života
v městysi a osadách

Bukovsko pro všechny generace,
vylosované číslo 2
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Šance pro Bukovsko,
vylosované číslo 3

Bukovsko a přilehlé osady,
vylosované číslo 4
Stejně jako v minulých komunálních volbách
se o hlasy voličů bude ucházet: Sdružení nezávislých
kandidátů ,,Bukovsko a přilehlé osady‘‘. Bezmála dvě
třetiny kandidátů, celkem 9 jsou stejní, jako v minulých
volbách před 4 lety. Na naší kandidátce najdete jak
kandidáty se zkušenostmi s komunální politikou tak bez
nich. Jedna věc nás, ale všechny spojuje. Není nám
lhostejné co se tady děje, a zajímáme se o dění v našem
městysi a přilehlých osadách.

Nyní vám představím všechny naše kandidáty
v pořadí, v jakém budou umístěni na naší kandidátní
listině. Podrobné informace o věku a profesi se dozvíte
z volebních lístků: 


Tomáš Pavlásek, Ing. Jan Svoboda, Stanislav Pour,
Emílie Hulalová, Jana Jarešová, Roman Paďourek, Ing.
Richard Molnár, Ing. Pavel Filípek, Daniel Puchel´,
Renata Planietová, Jiří Jareš, Josef Planieta, Stanislav
Chlaň, Alena Korbelová a Lubomír Vondra.

Průměrný věk výše uvedených kandidátů je necelých
46 let. A kdokoliv z nich je připraven v případě svého
zvolení hájit zájmy svých voličů.

Budeme rádi, pokud si mezi našimi kandidáty
vyberete a podpoříte SNK ,,Bukovsko a přilehlé
osady‘‘ svými hlasy. Pevně věřím, že volební účast bude
odpovídat důležitosti voleb pro nás všechny.

Za BAPOS Tomáš Pavlásek

Do opravené kapličky se vrátila původní
socha sv. Jana Nepomuckého
V měsících červnu a červenci proběhla rozsáhlá renovace kapličky
u autobusové zastávky. Další z řady drobných sakrálních památek v našem
městysi se dočkala proměny. Do opravené kapličky byla navrácena
zrestaurovaná původní socha sv. Jana Nepomuckého. Kaplička je také nově
osvícena. Obnova kapličky se uskutečnila díky dotaci Jihočeského kraje
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2022. Částka získaná
na dotacích činila 120 000 Kč, z prostředků městyse bylo zaplaceno 184 045 Kč.

Městys Dolní Bukovsko děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutí dotace
z programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022.

Markéta Farková
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Vítání občánků 2022
V neděli 12. června proběhlo letošní vítání občánků. Ceremoniál probíhal od 14 a 15 hodin. 

Přivítány byly tyto děti:
Linda Kohoutová, D. Bukovsko

Marek Polák, D. Bukovsko

Jonáš Vacek, D. Bukovsko

Samuel Vtorov, D. Bukovsko

Amálie Vítová, D. Bukovsko

Viktorie Jouglová, D. Bukovsko

Rozálie Hlaváčová, Hvozdno

Filip Švanda, D. Bukovsko

David Píše, D. Bukovsko

Lucie Irmišová, D. Bukovsko

Dominika Suchá, D. Bukovsko

Natálie Šimková, D. Bukovsko

Richard Molnár, D. Bukovsko

Alice Rousková, D. Bukovsko

Veronika Dušková, D. Bukovsko

Dominik Švejkar, D. Bukovsko

Štěpán Steinbauer, D. Bukovsko

Martin Chlup, D. Bukovsko

Michael Doško, D. Bukovsko

František Jan Kadlec, D. Bukovsko

Richard Mach, D. Bukovsko

Hana Šubrtová, D. Bukovsko
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V červenci oslavila 75. narozeniny paní Marie
Marhounová z Popovic.

V srpnu byli oddáni Barbora Kramplová a Filip Sedlák.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se v pátek 22. července 2022 přišli naposledy rozloučit s panem
Josefem Vondrou do smuteční síně českobudějovického krematoria
Zarmoucená rodina

.
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