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Vážení čtenáři,
Slovy klasika „ čas běží jak bláznivý“ a jsme hned o půl roku starší od doby, kdy jste četli
poslední číslo Bukováku. Letošní rok je významný hned z několika důvodů.
1. významný celostátně je 100 let založení Československa.
2. významný je lokálně v celostátním měřítku a tím je letos již 25. ročník setkání Obcí
Bukovany v naší obci
3. významný je náš bukovanský a to je 700 let od první písemné zmínky o naší obci.
O prvním důvodu se nebudu rozepisovat, informací o něm je ve všech sdělovacích prostředcích,
médiích a konkrétních akcích velké množství. Druhý důvod je v naší obci rovněž hodně známý.
Letošní 5. pořadatelství u nás je zároveň i celkové 25., kdy se lidé z Bukovan z celé republiky
setkají, zavzpomínají, zasportují a pobaví se. Toto kulaté jubileum mne naplňuje hrdostí, že se
tato akce podařila vytvořit a především ji udržet 25 let při životě. Třetí důvod není zásluhový,
ale přišel a současná generace se jej dožila. První připomínka proběhla již před 10 lety, kdy
obec připravila malou slavnost k 690 letům od první písemné zmínky o obci. Přesto, že to
nebylo nějaké kulaté datum, jsem rád, že jsme to zorganizovali a mnozí naši spoluobčani, kteří
již dnes nejsou mezi námi, si tak mohli užít tuto slavnost, vidět historické dokumenty, fotografie
a stát se na chvíli patrioty hrdými na historii naší obce. Letošní oslavy jsou naplánovány na
sobotu 16.6.2018 a jejich program je na jiném místě dnešního Bukováku.
Teď se vrátím zpět, ke zpravodajským informacím, o dění v naší obci. Po podzimní, trochu
komplikované realizaci I. etapy „Zateplení a vytápění bytových domů“, se od 15.3.2018
rozeběhla II. etapa, která probíhá podle plánu a našich představ. Jednotlivé domy již září
novými barvami na zateplených fasádách, probíhá budování vytápěcích systémů a my se již
těšíme, až se zazelená nový trávník na upravených plochách v okolí těchto domů.
Územní plán obce, na kterém začaly práce na konci r. 2015, je již také ve finální fázi. Trochu
mne překvapil poměrně malý zájem veřejnosti o tento důležitý dokument, ale i zde se potvrzuje,
že se člověk zajímá o věci v okamžiku, kdy se jej dotýkají a v jiném čase je nechá volně plynout.
Po schválení Územní plánu Bukovany budou na dalších cca 20 let dány parametry rozvoje obce
ve všech odpovídajících souvislostech, proto doporučuji široké veřejnosti se s ním seznámit.
Bude volně k dispozici na webových stránkách obce.
V minulých měsících započaly přípravné práce na dalších 2 plánovaných akcích. Na prvním
místě je to vypracování projektové dokumentace na rozšíření čistírny odpadních vod. V této
akci nyní probíhá řízení o vydání vodoprávního povolení. Poté bude obecní úřad hledat finanční
zdroje na realizaci. Je v plánu požádat o dotaci. Další akcí je příprava realizace dopravního
opatření na státní silnici u čerpací stanice, kde bude řešen přechod přes tuto silnici, navazující
chodníky a chodník po levé straně silnice směrem na Benešov k lokalitě s připravovanými
stavebními pozemky. U této akce jsme ve fázi zpracovávání projektové dokumentace.
Před námi je léto tak Vám chci popřát příjemné dovolené a na viděnou na letošních akcích.

Miroslav Šiška – starosta obce

2

Vážení občané,
Blíží se nám říjen 2018, ve kterém proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Je vhodné provést
rekapitulaci uplynulých 4 let práce současného zastupitelstva obce a především obecního úřadu.
V r. 2014 mělo nově zvolené zastupitelstvo před sebou ambiciózní plány jak ve zvelebení obce,
tak života obyvatel. Pokusím se stručně sdělit průběh uplynulé čtyřleté etapy vývoje obce. Po
ukončení výstavby kanalizace s čistírnou odpadních vod a uvedení do trvalého provozu
v březnu 2015 se během roku 2015 zrealizovaly další dvě větší akce a to zateplení objektu
obecního úřadu a výstavba nové komunikace na Vápenkách v oblasti nových rodinných domů.
Rovněž začala tvorba nového územního plánu obce. V r. 2016 došlo k dokončení asfaltování
připravených místních komunikací a to „ Za Kohoutovými“, na Vápenkách vpravo od státní
silnice na Pecerady a naproti fotbalovému hřišti. Dalším splněným dlouholetým slibem vedení
obce byla provedená rekonstrukce Návesního rybníka a jeho okolí. V r. 2017 začala akce
„Zateplení a vytápění bytových domů“ realizací I. etapy, která pokračovala II. etapou v r. 2018.
V tomto roce se očekává rovněž dokončení a schválení nového územního plánu obce.
Uplynulé 4 roky byly opět ve znamení intenzivní práce. Ne všichni občané ví, jak probíhá
příprava a realizace takovýchto akcí. Takže opět krátce. Obecní úřad v čele se starostou obce
připravuje návrh činnosti obce na každý rok, který se případně doplňuje z řad zastupitelů obce
či veřejnosti a následně se schvaluje usnesením zastupitelstva obce. Pokud se jedná o stavební
akci, tak obecní úřad zajistí projektovou dokumentaci, mnohdy dle podmínek směrnice o
veřejných zakázkách, formou veřejné soutěže. Po získání stavební dokumentace se ve většině
případů musí projednat stavební řízení s vydáním stavebního povolení. Dále vždy u případů
větších investičních akcí se obecní úřad snaží vytipovat možnost na získání finanční dotace, a
když se možnost naskytne, připraví či zajistí zpracování žádosti o dotaci. Bohužel, kdo toto
neabsolvoval, neví, co to obnáší, a proto mě častý slovní obrat „ tak požádáte o dotaci“ už lehce
dráždí. Po získání stavebního povolení, případně i dotace, musí proběhnout veřejná soutěž na
dodavatele stavby. Teprve poté začne vlastní stavba, kdy starosta, technický dozor stavby a
dodavatel při kontrolních dnech kontrolují stavbu a řeší aktuální potřeby, či změny na stavbě.
Po úspěšném dokončení stavby, u větších i po několika letech, proběhne její kolaudace a
uvedení do užívání. V případě použití dotace se udělá závěrečné vyúčtování akce, a pak se
v příštích letech očekává kontrola z různých míst na tuto dotaci.
I na základě výše uvedeného, ale především z vlastní zkušenosti, jsem přesvědčen o tom, že
pokud je vedení obce delší čas neměnné, prospěje to obci i jejím obyvatelům. Již v roce 1990,
když jsme získali samostatnost, jsem chtěl dovést obec do této dnešní podoby. Trvalo to sice
28 let, ale povedlo se, a jsem s výsledkem spokojen. Ti, kteří trochu sledovali a sledují politiku
státu a především jeho hospodaření, ví, o čem mluvím, že obce a města jsou výrazně lepší
hospodáři než stát, ale i mezi jednotlivými sídly jsou rozdíly. A ty rozdíly jsou, dle mého
názoru, především v držení se dlouhodobých plánů a vizí oproti změnám, které každé 4 roky
přichází z novým vedením radnic a jejich novými a hlavně jinými plány. Naše společnost, ač
jsme od r. 1989 se posunuly kupředu a žijeme v nejlepší době v naší historii, s sebou stále
„vleče“ několika biliónový dluh na „ veřejných statcích“ obcí, měst, krajů a státu, a lidskou
devastaci hodnot, morálky, výchovy a vzdělání z minulých 50 let komunistické vlády. I přesto,
anebo právě proto, se budu opět na podzim tohoto roku, ucházet o Vaši důvěru v čele
kandidátky volební strany.
.
Miroslav Šiška – starosta obce
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Program oslav 700 let od první písemné zmínky o obci Bukovany
Pátek 15. 6. 2018
20.30 hod.

Promítání letního kina v areálu u sokolské hospody „Palírna“

Sobota 16. 6. 2018
Sál hasičské zbrojnice
9.00–18.00 hod.
Výstava řezeb J. Kundráta – umělec, který strávil svých posledních
11
let života v Bukovanech, se věnoval většinu svého života práci se dřevem
Výstava umění D. F. Škráška – umělec, který se do Bukovan také
přistěhoval a vybudoval si zde zázemí pro svou uměleckou tvorbu
Výstava keramiky M. Blažejové – keramička, jejíž osobitý styl lze
obdivovat trvale i v prostoru kanceláře obecního úřadu, má letité vazby na Bukovany
Výstava fotografií, historických dokumentů o obci apod.

Podkroví v sokolské hospodě „Palírna“
10.00–18.00 hod.

Výstava modelu železnice z majetku J. Pazdery

Fotbalové hřiště
14.00–14.30 hod.

Vystoupení mažoretek z Benešova, otevření dětského koutku –
malování na obličej, omalovánky apod.

14.30–14.45 hod.

Křest knihy „Bukovany 2008‒2018“, projev starosty obce

15.00–17.00 hod.

Ukázka požárního útoku SDH Bukovany, ukázka historických
vojenských vozidel

16.00–17.30 hod.

Fotbalové utkání TJ Sokol Bukovany – Dukla Praha (ženy)

Areál u sokolské hospody „Palírna“
17.30–19.00 hod.

Vystoupení dechové kapely Týnečanka

19.00–20.30 hod.

Reprodukovaná hudba

20.30–02.00 hod.

Taneční zábava s kapelou Pohoda
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VOLNÝ POHYB PSŮ
Upozorňujeme majitele psů, že venčení psů po obci je možné pouze na vodítku, jak to stanovuje
vyhláška OZV 1/2017.
Každý je povinen po svém psovi uklízet. Je nepochopitelné, že majitelé pouštějí své psy a
nechají je volně pobíhat po dětském hřišti. Zkuste si představit, že si tam hrají vaše děti nebo
vnoučata ve znečištěném písku mezi pobíhajícími psy, kteří je mohou snadno zranit. Apeluji i
na občany, pokud něco takového uvidí, aby se nebáli ozvat, případně to ohlásili na obecním
úřadě. Chování neukázněných majitelů psů bude potom řešeno v přestupkovém řízení jako
porušování obecně závazné vyhlášky.
Dále bychom chtěli upozornit na to, že podle zákona o místních poplatcích §2, je poplatníkem
místního poplatku za psa jeho držitel. Držitelem psa může být osoba, která ho vlastní, ale i jiná
osoba, která se k němu chová a nakládá s ním jako by byl její vlastní
Poplatkově povinná je tedy osoba, která se o psa stará a zajišťuje péči o něj, bez ohledu
na to, u které osoby je oficiálně přihlášen!!!

ZAHRADNÍ ODPAD
Oznamujeme občanům, že v dosavadním způsob odvozu zahradního odpadu již nebude na
podzim pokračováno. Mnoho let jsme vycházeli občanům vstříc a umožňovali zadarmo svoz
zahradního odpadu systémem svozu po obci. Opakovaně při každé akci žádáme, aby bylo
oddělováno listí a tráva od větví. Jednak je to lépe odvozitelné, jednak jsme chtěli snížit vysoké
částky za odvoz a likvidaci tím, že by se tráva a listí (čistý biologický odpad) vysypalo z pytlů
do kontejneru a ten by se potom mohl odvážet na bioplynovou stanici za daleko menší náklady
a jednalo by se o ekologickou likvidaci. Bohužel mezi nám žije dost neukázněných občanů,
kteří jsou schopni do pytlů mezi trávu nasypat beton, tašky, kameny nebo uhynulá zvířata. Jistě
pochopíte, že nelze takový odpad vysypávat do bioodpadu a třídit ho. Další skutečností je, že
panu Pazderovi nechce se svozem nikdo pomáhat a není v lidských silách to dělat sám.
Proto přistupujeme k následujícímu opatření. Na podzim ve vyhlášený den (o víkendu) bude
celý den otevřen vjezd na zahradu obecního úřadu ke kontejneru. Veškerý zahradní odpad si
občané budou odvážet sami, větve na hromadu a pytle s listím a trávou budou sami pod
dohledem vysypávat z pytlů do kontejneru. Služba bude samozřejmě zdarma.
Pokud by tento způsob byl pro někoho nevyhovující, je možné, aby si každý sám za sebe
objednal a platil popelnici a odvoz bioodpadu.

Blanka Štikarová – místostarostka obce

Dění v Sokole
Vedle dvou dubnových brigád, které zahrnovaly hlavně pozimní úklid na hřišti a okolí a v
kabinách, i v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko bylo hlavním bodem jara pálení
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čarodějnic, které bylo již podruhé situováno do areálu sokolské hospody Palírna. Připravili jsme
májku, postavili vatru, ženy vyrobily krepové růže, dívky ze svého středu dodaly čarodějnici a
vše bylo připraveno. V osm hodin jsme při skřípání starých žebříků vztyčili májku a v devět
jsme za pomoci ropných výrobků zažehli vatru. Za přispění obce byly pro děti připravené
špekáčky k opečení, kapela hrála, pohoda byla, jen pivo trochu pěnilo. Velké díky za úspěch
akce patří našemu členovi Janu Holubovi, který dodal mechanizaci i vlastní práci.

S Lužnicí do Tábora
Pochodové sdružení Sokola, které si říká Veteráni Měsíčního údolí, uspořádalo první letošní
pochod proti proudu Lužnice z Malšic, kam jsme dojeli vlakem, do Tábora. Cestou zaříznutým
stinným údolím podél klikatící se řeky jsme vyhodnotili dosavadní desetiletou historii našeho
pochodnického oddílu a připili si na další úspěšné roky. Po vystoupání od řeky jsme si prohlédli
poutní místo v Klokotech s kostelem Nanebevzetí a po procházce centrem Tábora si naše
devatenáctičlenná skupina konečně vychutnala velmi pozdní oběd.

Fotbal
Jelikož fotbalová soutěž stále ještě probíhá (do konce nám v době uzávěrky zbývají 3 zápasy),
máme tu pouze průběžné výsledky. Náš tým na jaře zatím dvakrát zvítězil (v Heřmaničkách a
v Peceradech) a k podzimním sedmi bodům tak přidal dalších šest. I tak nám ale v tabulce patří
nelichotivé jedenácté místo.
Ke sportovním výsledkům je třeba doplnit i to, že jsme v první půli dubna provedli drobnou
opravu našeho fotbalového hřiště. Celé jsme ho pojezdili vertikutátorem, posypali hnojivem a
v místech nejhorších doseli trávu. Jelikož tráva poté potřebovala trochu klidu k růstu, přeložili
jsme jeden zápas a i kvůli odstoupení týmu Křečovic ze soutěže jsme potom první domácí
utkání hráli dokonce až 19. května.
Vojtěch Kubásek – za TJ SOKOL

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám pár řádky nastínila dění v SDH Bukovany od začátku letošního
roku.
Rok jsme jako již tradičně otevřeli týdenním pobytem v Krkonoších. Na měsíc březen a duben
letošního roku bylo naplánováno několik školení pro sbory dobrovolných hasičů. My jsme se
tentokrát zúčastnili dvou školení.
Na školení strojníků, které se konalo březnu, byl vyslán Jan Šiška. V dubnu proběhlo
dvoudenní školení nositelů dýchací techniky. První den věnovaný teorii se konal na základně
hasičů v Benešově a druhý den proběhla praktická zkouška na polygonu v Příbrami. Tohoto
školení se zúčastnilo celkem 6 členů výjezdové jednotky obce: Kohout Vladimír, Petříček Jiří,
Petříček Jan, Stožický Petr, Lánský Martin a Karel Kolman ml.
Od začátku letošního roku jsme museli vyjet k zásahům naštěstí pouze dvakrát ‒ poprvé
do Týnce nad Sázavou, kde u hřbitova hořela tráva od jisker z drátů elektrického vedení,
podruhé k požáru nákladního vozidla na hlavní silnici poblíž Chlístova.
Poslední a již klasická akce první poloviny roku je okrsková soutěž. Letos se konala na
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okrsku Benešov, přesněji v Chotýšanech, kde soutěž pořádali historicky poprvé. Celou
organizaci zvládli na výbornou, hezky připravený areál, stánky, hladký průběh disciplín i
počasí přálo po celý den.
Nám se v novém prostředí naštěstí vedlo velmi dobře. Ve všech třech disciplínách jsme
uspěli a podařilo se nám obhájit loňské prvenství. Pořadová příprava bez trestného bodu.
V disciplíně 100 metrů překážek jsme urvali dva stupínky vítězů. Místo druhé obsadil Jakub
Wáclavík a první místo patřilo Jiřímu Petříčkovi. I útok se nám povedl nejlépe ze všech
přítomných družstev. Celkové první místo letos vybojovali: Jan Holub – koš, Petr Stožický –
sání, Vladimír Kohout – stroj, Martin Lánský – béčka, Jiří Petříček – rozdělovač, Jakub
Wáclavík – pravý proud, Štěpán Rillich – proud levý.
Za celé SDH mi dovolte všem popřát krásné, pohodové a sluníčkové prázdniny.
Jana Kohoutová - starostka SDH Bukovany

Pracovní doba obecního úřadu

Pondělí

8.00–17.00 hod

Středa

8.00‒18.00 hod

V ostatní dny je obecní úřad pro veřejnost uzavřen.

Provoz obecní knihovny
Pondělí

18.00 – 19.00 hod

Poděkování
Obec Bukovany děkuje společnosti QUO Benešov – www.QUO.eu za materiální podporu
při oslavách 700 let obce Bukovany od první písemné zmínky o obci.

Na poslední stránce jsou fotografie z probíhající akce „ Zateplení a vytápění bytových domů
v Bukovanech“.
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