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Vážení čtenáři,
Blíží se závěr dalšího roku a opět je čas seznámit Vás s tím, co se stalo v uplynulém pololetí a
co se připravuje na r. 2018.
Během prázdnin se podařilo dokončit dětský koutek u Návesního rybníka a celá lokalita se stala
vítaným místem odpočinku a relaxace jak malých, tak dospělých obyvatel. Na jaře je ještě
v plánu výsadba okrasných dřevin kolem dětského koutku a kolem laviček u rybníka. Do
prostoru hřiště chceme ještě umístit knihobudku, kam bude mít každý možnost sáhnout pro
nějakou knížku pro zpestření volných chvil a zároveň tam může nějakou jinou knihu věnovat.
V září začala I. etapa revitalizace bytových domů, která spočívá v obnově hydroizolace
jednotlivých domů a ve vybudování plynového rozvodu včetně 5 plynových přípojek. Bohužel
práce neprobíhaly dle našich představ, přesto věříme, že se vše stihne a zima nás nezastihne
s rozkopaným okolím bytových domů.
Obecní úřad trápí stále se zvyšující byrokratická zátěž, kterou představuje podávání leckdy
nesmyslných informací a žádostí, vyplňování různých dotazníků, statistik, příprava ochrany
osobních údajů, tzv. GDPR, nyní již každoroční příprava voleb a podobné záležitosti. Přesto i
nadále zajišťuje bezproblémový provoz i činnost obce a obecního úřadu.
Dále pokračují práce na územním plánu obce a na projektové dokumentaci a stavebním řízení
ohledně rozšíření čistírny odpadních vod. Se závěrem roku se připravuje každoroční agenda
jako na jiném místě Bukováku uvedená informace o platbě za odpad v r. 2018, dále příprava
rozpočtu obce na r. 2018 a podobné záležitosti.
Rovněž se již naplno rozjíždí příprava na akce v r. 2018, kterými budou hlavně oslavy 700 let
od první zmínky o Bukovanech a sraz obcí Bukovany v naší obci. Proběhla již dvě setkání
přípravného a organizačního výboru. Bude to hodně práce, organizačních starostí a samozřejmě
jistá finanční náročnost. Pokud bude vyhlášen dotační titul na dotace, které podporují tento typ
činnosti v obcích, určitě podáme o příspěvek žádost.
Závěrem přijměte jménem mým i členů zastupitelstva obce přání příjemného prožití Vánoc a
do nového roku 2018 zdraví a pohodu v rodinném i pracovním životě.

Miroslav Šiška – starosta obce
Vážení spoluobčané,
do tohoto vydání Bukováku nějak nemám žádné informace, které bych Vám mohla od
hasičů předat.
Proto jediné, co bych ráda napsala, je přání…
Chci Všem popřát moc, moc zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a klidu v příštím roce, ať je
příští rok k nám všem shovívavější, než byl rok letošní.

Jana Kohoutová – starostka SDH
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Svaz žen Bukovany
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s činností našeho Svazu žen v letošním roce.
Dne 24. března 2017 při členské schůzi se sešlo 25 žen, celkový stav k tomuto dni byl 33 žen.
Snažíme se pomáhat při různých akcí, stále zajišťujeme pořádek u pomníku padlých. Na členské
schůzi byl odsouhlasen zájezd na 20. května 2017 do zámku Žleby a zahradnictví Starkl v
Čáslavi. Tento výlet se vydařil, vyšlo nám počasí. Zároveň v zámku jsme měli štěstí na
průvodce, i když byl mladý, jeho výklad byl velmi zralý a profesionální, seznámil nás s celou
historií zámku a jeho památkami. Zároveň i zodpověděl naše zvídavé dotazy. My jsme s ním
byli velice spokojeni a on s námi také, těšil ho nás zájem. Proto i prohlídka se prodloužila, místo
jedné hodiny trvala o půl hodiny déle. Po návštěvě zámku jsme navštívili zmíněné zahradnictví,
kde jsme si zakoupili sazenice květin i stromky. Vrátili jsme se domů ve zdraví. Chci tímto
poděkovat obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce za poskytnutí finanční podpory na tento
zájezd.
Na podzimní schůzi se bude odsouhlasovat plán aktivit na rok 2018 a zároveň se budou přijímat
nové členky. Přála bych si, aby se naše řady rozšířily a mohly jsme více pomáhat při veřejných
akcí obce Bukovany. Zájemkyně se mohou přihlásit na obecním úřadě u pí A. Holubové.
Za Svaz žen M. Malá

Sraz obcí Bukovany 2017
Rád bych Vás krátce seznámil s průběhem srazu obcí Bukovany v Bukovanech u Příbrami 25.27.8.2017.
Tento již 24. ročník uspořádaly jedny ze 2 nejmenších sídel. S počtem cca 90 stálých obyvatel
a ročním rozpočtem 1,5 mil dokázaly připravit 3. denní setkání s 8 disciplínami. Naše účast
patřila již tradičně k nejpočetnějším a tak jsme vcelku bez problémů obsadily všechny
disciplíny, což u ostatních obcí byl problém. Počasí a dobře připravený program připravily
pěkné zážitky všem účastníkům. Naše výprava získala 4 vítězství ( fotbal, nohejbal,
bukovanské šlapky( jízda na kole) a přetahování lanem), dále 3 x 2. místa ( volejbal, stolní
tenis a rybaření) a jedno třetí místo v šipkách. Tato umístění nás dovedla k celkovému vítězství
v rámci 24. srazu. Taneční večery i ubytování v kempu Velký vír u Orlické přehrady rovněž
splnilo očekávání. Součástí setkání je setkání představitelů obcí. Již několik let je tématem, zda
a jak pokračovat v těchto setkáváních. Největším argumentem pro ukončení této tradice je
nezájem o účast setkáních ze stran především těch nejmenších obcí. Dosud se nám daří tuto
tradici uchovávat, ale již na příštím ročníku, kterým bude jubilejní 25. v naší obci se toto opět
stane hlavním tématem jednání. Přesto chci věřit, že tato setkávání bukováků z celé republiky
budou i nadále pokračovat.
Chci na tomto místě poděkovat všem účastníkům a hlavně všem sportujícím za výbornou
reprezentaci naší obce při tomto setkání.

Miroslav Šiška – starosta obce
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FOTBAL
První polovina soutěžního ročníku 2017/2018 je za námi. Během podzimu jsme uhráli celkem
8 bodů za remízy doma s Neveklovem a v Křečovicích a za vítězství doma nad Úročnicí a
v Maršovicích. Nastříleli jsme 23 gólů, inkasovali 45 a zuby nehty se držíme na 11. místě
tabulky. Nejlepším střelcem podzimu byl Přemek Divácký s devíti brankami. K jeho gólovému
příspěvku se bohužel už nikdo další z týmu ani nepřiblížil.
Velkým úspěchem bylo letos vítězství na fotbalovém turnaji na srazu Bukovan, tentokrát u
Příbrami. Náš tým zde nepatřil mezi nejlepší, ale svou typickou zkušenou a obětavou hrou se
nám podařilo přehrát všechny soupeře. Tímto prvenstvím jsme navázali na dva roky starý
úspěch u Nového Boru a zaznamenali tak celkově třetí vítězství pro naši obec během historie
srazů.

OSLAVY 60 LET TJ SOKOL
Dne 9. září 2017 jsme se rozhodli oslavit výročí 60 let od založení Tělovýchovné jednoty Sokol
Bukovany. Dopolední částí oslav bylo přátelské fotbalové utkání na zmenšeném hřišti mezi
staršími a mladšími hráči Bukovan. Tento zápas byl organizován hlavně jako rozlučka
dlouholetého hráče a činovníka Milana Kopřivy s aktivní hráčskou kariérou. Ještě jednou mu
chceme touto cestou poděkovat za vše, co pro bukovanský Sokol kdy udělal, ať už na
fotbalovém hřišti, hokejovém kluzišti, na brigádách i ve výkonném výboru. Zápas v poklidném
tempu a přátelském duchu skončil remízou 8:8 a sám Milan vsítil 4 branky. Odpoledním
programem byly sportovně dovednostní soutěže pětičlenných týmů opět na fotbalovém hřišti.
Za účasti 6 týmů si sošku prvního Bukovanského Sokola odnesl nejmladší tým Bukovanské
Bandasky ve složení Radka a Karolína Součkovy, Alena a Honza Holubovi a Jarda Žížala.
Během celého dne byla na fotbalovém hřišti umístěna nástěnka s fotografiemi, které mapovaly
dění v TJ Sokol během celé jeho historie. Nesmíme zapomenout poděkovat místním sparťanům,
kteří se postarali o to, že bylo na akci co jíst a hlavně pít. Obrovskou zásluhu na průběhu celého
dne mělo také počasí. Po několika dnech, kdy vždy alespoň pár hodin pršelo, se tuto sobotu
mračna úplně rozestoupila. Večerním bodem oslav byla taneční zábava v sokolské hospodě
Palírna.

KRKONOŠSKÁ EXPEDICE IV.
Sokolové letos v srpnu už počtvrté vyrazili do Špindlerova Mlýna. Hlavním bodem letošní
dvaadvacetičlenné expedice bylo noční dobytí Sněžky a následný výhled na svítání. Počasí nám
vůbec nepřálo a spíše než jako srpen to vypadalo, že jsme vyrazili někdy koncem října. Mlha,
vítr, déšť a zima. Cíl se nám proto podařilo splnit jen částečně. Na vrchol Sněžky jsme sice
vystoupali, ale na svítání jsme kvůli všudypřítomným mrakům čekali marně. Sluníčko na nás
párkrát vykouklo až při sestupu, ale i to nás v tento studený den dostatečně zahřálo.

Vojta Kubásek – za TJ Sokol
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Haló, haló, knihovna volá…
děti, mladí i Ti dříve narození – přijďte k nám.
Často se lidé ptají: „Čte se ještě vůbec?“ Většinou tuto otázku kladou lidé, kteří knihovnu
nenavštěvují. Kdyby ano, neptali by se. Věděli by, že je stále plno nadšených a pilných čtenářů.
Je pravda, že v dnešní době dokáže pravidelný nákup knih hezky provětrat peněženku. Vždyť
průměrná cena knihy se dnes pohybuje kolem 270 Kč. No upřímně, kolik knih si za rok můžete
dovolit koupit? Domů se kupují tzv. „knižní lahůdky“ a ostatní literaturu si můžete půjčovat u
nás.
Sice jsme malá knihovna, knižní fond není tak velký, ale zase to vynahradíme tím, že Vám
můžeme jakoukoliv knihu půjčit z jiné knihovny.
Z novinek můžeme např. nabídnout knihu Muž, který hledal svůj stín
od Davida Lagercrantze. Je to pátý příběh světoznámé Larssonovi série
Milénium, kde se opět setkáváme s Lisbeth Salanderovou a Mikaelem
Blomkvistem a jejich pátráním.
Tak ještě jednou – Haló, haló, knihovna volá …
Každé pondělí od 18 do 19 hod na Obecním úřadě
v Bukovanech jsme tu pro Vás. A pokud vám tento čas
nevyhovuje – stačí se domluvit na jiném.
Těšíme se na Vás
Stanislava Machová - knihovnice

ODPADY 2017 + 2018
Jako každoročně v tuto dobu je schválena obecně závazná vyhláška (OZV) č. 3/2017 o místním
poplatku za odpady na rok 2018.
Díky dobrému hospodaření a třídění se nám stále daří zachovávat již několikátým rokem výši
poplatku za odvoz komunálního odpadu, přestože se ceny takřka všeho stále zvyšují.
Konkrétně na rok 2018 to bude 640 Kč za osobu a rok v případě každotýdenního svozu
popelnice, pokud někdo má odvoz popelnice 1x za 14 dní, je poplatek 450 Kč na osobu.
S potěšením zjišťujeme, že každý rok přibývá domácností, které si díky důslednému třídění
odpadu nechávají odvážet popelnice pouze 1x za 14 dní. Ve výši poplatku se jedná o
nezanedbatelnou částku, rozdíl na osobu je 190 Kč, což není úplně málo.
Jako příklad slouží rodiny o více než 6 osobách, přesto jim stačí vývoz popelnice 1x za 14 dní.
Samozřejmé je, že tam, kde mají miminka, je odpadu nejvíce a pleny se třídit nedají, patří do
běžného komunálního odpadu.
Jen pro informaci: poplatek za odpady se vypočítává podle skutečných nákladů obce za rok.
Tento poplatek se počítá pouze z nákladů na komunální odpad. Náklady za veškerý tříděný
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odpad tzn. za plasty, odpady, sklo, bioodpad, nebezpečný a velkoobjemový odpad hradí obec,
nikoliv občané. Pro zajímavost, každý týden odvážíme 16 kontejnerů s plasty a 7 kontejnerů
s papírem… za tříděný odpad dostáváme zpět nějaké peníze, ale ty musíme opět investovat do
odpadového hospodářství (nákup dalších kontejnerů, zřizování kontejnerových stání... ).
Vzhledem k tomu, že umožňujeme občanům zdarma odkládání veškerého tříditelného odpadu
na území obce Bukovany, považujeme za správné, aby veškerý další odpad, který občané
odkládají do sběrného dvora Technických služeb v Týnci nad Sázavou, si hradili sami, obzvlášť
když se jedná o malé částky.
Blanka Štikarová – místostarostka obce
KULTURNÍ DĚNÍ
Rok 2017 se nám přehoupl jak nic a Vánoce opět klepou na dveře. U vůně domova a čerstvé
kávy zavzpomínáme, jaké krásné chvíle nás po celý rok provázely.
1. dubna 2017 běhaly děti po sále hasičské zbrojnice v obci Bukovany a předváděly své krásné
masky. Maškarní zábavu odstartoval DJ V-tec.
Když se rozezvučel první tón, děti začaly tančit a sál byl pojednou plný princezen a kovbojů.
Nechyběla tu čarodějka, víla, námořnice, klauni. Po diskotéce byly na programu soutěže jako
např. židlovaná, pojídání koláčů na čas. Maškarní zábava byla ukončena vyhlášením masky.
Jelikož byl výběr velice těžký, vítězem se stala každá maska v sále.
Ani dospělý nebyli ošizeni o maškarní veselici. Soutěž o nejlepší bramborák byla vskutku
zábavná. Porota nakonec usoudila, že nejchutnější a nejlepší bramborák neboli cmundu uvařil
pan Vladimír Nezkusil. Svou pochoutku usmažil přímo před zraky všech přítomných v sále.
Veselice pokračovala do pozdních ranních hodin.

Ve vzduchu 30. dubna 2017 byl cítit skutečný příchod jara. A k tomuto datu se váže i stavění
májky a vatry. Říká se, že život je změna a tak jsme i my změnili místo, kde se akce uskutečnila.
A to u Palírny. Slunce nám v ten den opravdu přálo a pivečko teklo proudem. Chtěla bych
poděkovat všem, kdo se na této události podíleli.
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Lampionový průvod začal 4. listopadu 2017. Barevný podzim dodal tu správnou atmosféru.
Když se zešeřilo, rozsvítily se lampiony v nejrůznějších podobách.
Od plápolajících papírových kočiček po klasické lampiony, které my pamětníci máme v živé
představě. Nádherný podvečerní průvod byl zakončený opět v Palírně u pečení vuřtů.
Veliké poděkování patří rodině Čechalů, Nezkusilů a Anetě Jirouškové za pomoc. A
pochopitelně poděkování patří i dětem a všem rodičům, že se zúčastní těchto akcí, které stmelují
dobré mezilidské vztahy.
Je tu konec roku a proto nezapomínejte, že:
Štěstí a lásku mějte v srdci svém,
hvězdy na nebi ať září nad Vámi ve svitu svém,
vánoční svátky prožijte v klidu svém,
a nový rok začněte pomáhat lidem všem.
Přeji Vám krásné svátky a šťastný nový rok 2018, který na nás čeká opět u příležitosti krásných
kulturních akcí.
Iva Svobodová - kulturní referent za OU Bukovany

STARÉ FOTOGRAFIE.
V minulém Bukováku jsem oslovila občany a požádala je o spolupráci při přípravě výstavy
starých fotografií. Nečekala jsem zástupy, ale do října se neozval nikdo… pak jednoho krásného
dne přišla první paní s fotkami a udělala mi velkou radost. Ovšem jen na chvíli… nadále zase
nic. Tak jsem sedla, probrala domy ve vesnici, kde došlo nebo mohlo dojít k rekonstrukci a
renovaci domů. A psala jsem… už konkrétním lidem… někomu dopis, někomu e-mail, někomu
jsem telefonovala… úspěch se dostavil… už mám obrázky od sedmi občanů…
Neztrácím naději a věřím, že všichni oslovení a třeba i další prohlédnou svoje archivy a ty
poklady mi půjčí. Slibuji, že čestně vrátím!!! Pokud je to pro někoho jednodušší, může mi
obrázky poslat i do mailu ( oubukovany1@volny.cz)
Předem děkuji a doufám, že se sejde dost materiálu a společně na výstavě zhlédneme a
zhodnotíme změny, které se v Bukovanech udály.

Blanka Štikarová – místostarostka obce

7

Smuteční nástěnka
Upozorňujeme občany, že v případě úmrtí v rodině je možnost vyvěsit smuteční oznámení
na nástěnce, která je pro tento účel zřízena na kamenném tarase před čp. 29 ( naproti vývěskám
u kapličky), a to prostřednictvím obecního úřadu.

Obecní úřad
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