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Vážení čtenáři.
Máme téměř za sebou rok 2018, který především v létě byl poměrně náročný. Letošní léto
opět patřilo k těm historicky nejteplejším, a tak si všichni užili tepla, kterého bylo někdy až
moc. Krátce zrekapituluji.
Červnové oslavy 700 let od první zmínky o obci se vydařily. Počasí a myslím si, že i program byl
hezký a uspokojil návštěvníky. Výstavy, jak umělecká v sále hasičské zbrojnice, tak i modelářská
v podkroví „Palírny“ se setkaly se zájmem. Odhadovaná účast okolo 200 návštěvníků nás mile
překvapila. Fotbalový zápas domácích fotbalistů s ligovým týmem žen Dukly Praha přinesl
pohledný fotbal i pohledné fotbalistky. Zřejmě nejvíce pozornosti, hlavně dětí, si zasloužila
zahradní železnice v areálu „ Palírny“. Větší návštěva byla očekávána u koncertu dechovky
Týnečanka, ale závěr oslavy, taneční večer s kapelou Pohoda byl rovněž vydařený.
Červencový sraz Obcí Bukovany, již 25. ročník, se také povedl. Návštěva téměř 110 hostů
z ostatních Bukovan byla nakonec s průběhem spokojena a představitelé obcí se na svém
setkání rozhodli dále pokračovat v pořádání těchto srazů. S ubytováním a především
stravováním byla vyjádřena spokojenost , a tak i nakonec úsilí na poli sportovním bylo
odměněno celkovým 1. místem pro domácí Bukovany. O tento výsledek se naši borci zasloužili
vítězstvím v hodu kroužků na cíl, druhými místy v malé kopané, nohejbalu, rybolovu a vybíjené
žen a 4. místem v petanque.
Na tomto místě chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli a aktivním
sportovcům za účast ve sportovních kláních.
K dění v obci pár aktuálních informací. Byla dokončena akce „ Zateplení a vytápění bytových
domů v Bukovanech“. Byl dokončen a vydán nový Územní plán Bukovany. Do plánu práce
obecního úřadu v r. 2019 je navrženo k realizaci opět několik akcí, z nichž u některých je
realizace podmíněna získáním dotace. O podporu získání dotace se bude ucházet akce „
Zvýšení kapacity ČOV“ a „ Dopravní opatření – chodníky s přechodem – u čerpací stanice na
silnici II/106“. Z vlastních zdrojů chceme opravit sklepy v bytových domech a vybudovat nové
chodníky s novými parkovacími místy v areálu bytových domů. Asfaltového povrchu se dočká
již poslední úsek takto nezpevněné místní komunikace v Tárance. Kromě tohoto bude probíhat
údržba obecního majetku, případně realizovány podněty či potřeby obyvatel obce.
Do podzimních voleb do zastupitelstva obce byla nakonec, přes veškeré zaručené informace,
podána pouze jedna volební kandidátka. Proto i volby byly formální záležitostí. Zde na tomto
místě chci osobně popřát všem členům zastupitelstva obce, ať pokračujícím či nově zvoleným,
elán, vůli i správné odhodlání řešit obecní věci spravedlivě, ve prospěch celé obce a především
ke spokojenosti občanů obce. Dále chci také poděkovat všem členům zastupitelstva obce, kteří
již v této funkci nepokračují, za jejich práci v zastupitelstvu obce v minulém období.

Miroslav Šiška – starosta obce
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Vážení občané.
V minulém čísle Bukováku jsem se krátce rozepsal o jedné stránce činnosti obecního úřadu a
především starosty. Dnes bych na toto navázal a seznámil Vás s dalšími kroky a opatřeními,
které následují po zdárné investiční či stavební akci. Pokud je tato činnost finančně podpořena
nějakou dotací, ať ze Středočeského kraje, státu či Evropské unie je vše výrazně náročnější.
Znám mnoho případů, kdy se obce či i např. samotní občané, rozhodli nežádat o možné dotace
z obavy velké administrativní zátěže, či z následného prověřování správného použití takto
získaných veřejných peněz. Už prověřovací proces při podání žádosti o takovouto finanční
podporu je náročný a nyní po letošních zkušenostech mohu potvrdit, že i následné kontroly,
například finančního úřadu, jsou důkladné a nekompromisní. Vím, že asi většina z Vás neví, jak
jsou veřejné prostředky, v tomto případě obecní, kontrolovány. Prvním stupněm je kontrola,
kterou provádí finanční výbor zastupitelstva obce, který několikrát ročně fyzicky kontroluje
výdaje obce, účetní doklady, pokladnu apod. Druhým stupněm je každoroční audit
hospodaření obce, který provádí zaměstnanci kontrolního oddělení Středočeského krajského
úřadu. V rámci získání a použití dotačních peněz pak nastupuje kontrola od poskytovatele této
dotace, který jak v průběhu, tak po ukončení akce, vše zkontroluje. Zatím, dle zkušeností,
nastupuje poslední stupeň kontroly a to z pozice státu. Poprvé jsme se s tímto typem kontroly
seznámili v r. 2013, kdy, na základě podnětu Ministerstva financí ČR, byl firmou KPMG Advisory,
s.r.o. proveden mimořádný audit operace č. 013/13/ROPSČ – Stezka pro cyklisty a pěší
Bukovany – Týnec n/S. Od realizace této akce uběhly již 4 roky, což kladlo vyšší nároky na
zodpovězení různých dotazů k této akci, přesto jsme od auditorů nakonec převzali Zprávu o
auditu, kde bylo konstatováno, že byly uznatelné výdaje čerpány ve správné výši a nebylo
identifikováno žádné zjištění. Dalším případem bylo provedení daňové kontroly Finančním
úřadem pro Středočeský kraj, která byla zahájena 20.11.2017 a týkala se dotace „ Zateplení
MÚ Bukovany“ a „ Sanace skládky průmyslového odpadu v k.ú. Bukovany“ . Kontrola to byla
opravdu důkladná, a i proto nás potěšil její výsledek, který ve výsledku Zprávy o daňové
kontrole „Zateplení MÚ Bukovany“ ze 4.5.2018 zněl, že nebylo zjištěno porušení rozpočtové
kázně dle RP. Pocit dobře odvedené práce se nás na obecním úřadě zmocnil i při převzetí
Zprávy o daňové kontrole „ Sanace skládky průmyslového odpadu v k.ú. Bukovany“ ze dne
13.8.2018, kde bylo opět konstatováno, že nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle RP.
Díky takto nabytým zkušenostem jsem si potvrdil svůj názor, který jsem již prezentoval
v minulém článku a to, že dlouhodobé vedení obce je i tomto případě ku prospěchu. Zkoušel
jsem si představit jiného starostu, který tyto akce nerealizoval a měl k nim podávat tak
důkladné informace, které po nás byly požadovány a neměl jsem z toho žádný příjemný pocit.

Miroslav Šiška - starosta obce
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Omluva
Omlouváme se našim čtenářů, za podobu minulého čísla Bukováku. V tiskárně se vloudil
mezi písmenka tiskařský šotek a naše srovnané stránky přerovnal do nesmyslné podoby.
Snad jsme vás příliš nerozčilili.
Poplatek za komunální odpad na r. 2019
Na zastupitelstvu dne 27.11.2018 byla schválena Obecně závazná vyhláška Obce Bukovany
č.1/2018. Jedná se o vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad na rok 2019.
Vzhledem k nárůstu nákladů na odpadové hospodářství jsme nuceni po šesti letech
poplatek nepatrně zvýšit. Příští rok bude poplatek za každotýdenní svoz 670,- Kč a při svozu
1x za 14 dní bude poplatek 480,- Kč. Dojde tedy k navýšení o 30,- Kč. Poplatek je splatný do
30. 3. 2019 v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet Obce Bukovany
33622121/0100 variabilní symbol je číslo popisné, případně číslo evidenční. Známky na
popelnici jsou připraveny na obecním úřadě, poplatky je možné začít platit od 2.1.2019
Poplatek za psa
Upozorňujeme ty občany, kteří mají ve svém vlastnictví psa, že poplatek platí držitel psa, což
znamená osoba, která se o psa prokazatelně stará. Což znamená, že již nebude tolerováno, že
pes patří jiné osobě a pouze přebývá u někoho v Obci Bukovany.
Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala všem občanům, kteří byli tak laskaví a zapůjčili mi svoje
historické fotografie z obce. Takřka všechny jsem použila na výstavu, která se uskutečnila v
rámci oslav 700 let od první písemné zmínky o Obci Bukovany. Velice mě potěšilo, s jakým
zájmem se výstava setkala a snad přispěla k vydařenému dni.
Vánoční výstava
Po dvou letech jsme se opět rozhodli uspořádat vánoční výstavu v sále hasičské zbrojnice.
Chtěli jsme, aby na výstavě byly jiné výrobky, jiné nápady. Velice mě potěšilo, kolik lidí se do
akce zapojilo, pomohlo s instalací a výzdobou. Výstava byla otevřena v sobotu 1.12. od 10 do
16 hodin. Velký dík patří členkám svazu žen, které na výstavě dělaly dozor. Milým zjištěním
je, kolik mezi námi žije šikovných lidí, jaké nádherné věci umí vyrobit a hlavně je ukázat
ostatním a potěšit jejich krásou i oči ostatních spoluobčanů. Děkuji všem, kteří přinesli své
výrobky, vytvořili první závan vánoční nálady a atmosféry.
Webové stránky obce
Ráda bych upozornila uživatele internetu o možnosti zasílání novinek na soukromou adresu
uživatele. Pokud otevřete webové stránky obce www.obec-bukovany.cz, na
postranním sloupci najdete kolonku AKTUALITY, pokud ji otevřete, v pravé horní části
stránky se nabídne okénko " přihlásit se k odběru novinek". Na ni kliknete a již snadno zadáte
své údaje. Tímto krokem si zajistíte, že všechny aktuality a plánované akce, které vyvěšujeme
na internetové stránky, budou automaticky posílány na vámi zadanou mailovou adresu a budete
o všem informováni.
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Adventní čas
Na neděli 2.12 .v 16 hodin pozvali naši hasiči občany obce na rozsvěcení vánočního stromku.
Přes nevlídné počasí a stále sílící déšť lidé přišli, povídali, dávali si výborný svařák, poslouchali
koledy a těšili se na osvětlený stromeček, který byl ozdoben novými vánočními dekoracemi. V
17 hodin se strom rozsvítil, byl odpálen malý ohňostroj a všichni přítomní pocítili závan
vánoční nálady. Hasičům určitě patří dík všech přítomných.
Blanka Štikarová – místostarostka obce

Svaz žen Bukovany
Vážení spoluobčané, ráda bych vás informovala o novinkách a aktivitách Svazu žen Bukovany.
Na schůzi 24.11.2017 byl zvolen nový výbor, předsedkyní se stala Alena Stožická. Poděkování
patří paní Aleně Petrovičové, která do té doby spolek vedla.
Při jarní schůzi 16.3.2018 se sešlo 21 žen. Do našich řad přibyly tři další členky. Celkem je nás
ve svazu 36. Pokud by byl zájem se přihlásit do našich řad, je to možné kdykoliv u paní
Holubové na obecním úřadě.
Dne 19.5.2018 pořádal svaz žen výlet do skanzenu v Ostrá u Lysé nad Labem. Tato akce se
povedla po všech stránkách, počasí nám přálo , ve skanzenu si mohli dospělí i děti vyzkoušet
své dovednosti v rýžování zlata, drátkování, výrobě svíček a dalších řemeslných dovednostech.
Zpáteční cesta se neobešla bez kytiček, druhá zastávka byla v zahradnictví v Přerově nad
Labem. Tímto bych chtěla poděkovat Obci Bukovany a zastupitelstvu za poskytnutí finanční
podpory zájezdu.
Naše aktivity pokračovaly i během roku. Pomáhaly jsme při oslavách 700 let Obce Bukovany,
což zahrnovalo mytí a úpravu pomníku padlých, mytí kontejnerů na tříděný odpad a služba na
výstavě fotografií v sále hasičské zbrojnice. Tímto bych chtěla poděkovat konkrétně paní Malé,
Kosové a Benešové, které obětovaly svůj čas a přišly o část oslav, které probíhaly na
fotbalovém hřišti a v areálu sokolské restaurace.
Na podzimní schůzi konané 16.11.2018 byl odsouhlasen plán činnosti na rok 2019. Bylo
rozhodnuto o jarním výletě, který bude tentokrát do Jindřichova Hradce a jako vždy v květnu.
Ráda bych upozornila, že každé první pondělí v měsíci se v 17.00 scházíme na obecním úřadě,
přijít mohou členky i nečlenky, jde o příjemné popovídání a rozptýlení, protože je mezi námi
mnoho těch, které žijí samy a potřebují trochu milé společnosti. Jste srdečně zvány.
Na závěr bych ráda jménem svazu žen popřála všem občanům krásné prožití vánočních svátků
a zdraví a pohodu v novém roce 2019.

Alena Stožická - předsedkyně svazu žen
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Vážení spoluobčané.
Letošní rok se neúprosně sune ke svému konci a s ním přichází i zimní vydání Bukováku. V
tomto vydání mi dovolte, abych se více věnovala výjezdové jednotce, která v tomto roce měla
celkem napilno. Jak jsem již zmiňovala v letním vydání, sešlo se nám v letošním roce několik
školení a bohužel i dosti výjezdů. Povedlo se nám absolvovat školení velitelů, školení strojníků
a školení nositelů dýchací techniky, což už měli kluci šanci vyzkoušet i v terénu.
Co se týká výjezdů trochu konkrétněji pro představu: v letošním roce se zatím vyjelo k deseti
požárům, z toho dvakrát k požáru dopravního prostředku. Pod větší část zbylých výjezdů se
nám podepsalo počasí …sucho, vedro – např. požár polního porostu v Přibyšicích, požár
polního porostu ve Václavicích. V červenci přesně 22. července vyjeli kluci dokonce dvakrát
za jediný den. Zatím posledním výjezdem na začátku listopadu bylo hašení slámy v
Chářovicích, kde nezapůsobilo počasí při vzniku požáru, ale lidský faktor. Ale největší požár
letošního roku byl bezpochyby požár stodoly u nás v Bukovanech. Naštěstí se oheň podařilo
velmi rychle lokalizovat a nerozšířil se na přilehlá stavení, což by byla při letním suchu
katastrofa.
Řekněme stoprocentní výjezdovou účast měl v tomto roce Kohout Vladimír - 30 hodin v
terénu. Jen na jednom výjezdu chyběl Holub Jan, tedy 28 hodin a 26 hodin u požárů měl v
tomto roce Petříček Jiří. Za což bych chtěla klukům z výjezdovky moc poděkovat, měli celkem
rušné léto. Poděkovat bych samozřejmě chtěla i zbytku SDH za celý rok 2018.
Závěrem mi dovolte Vám všem, popřát krásné, pohodové a ničím nerušené Vánoce. Do roku
2019 zdraví, lásku, pohodu a osobní štěstí, ať se Vám všem v následujícím roce daří, alespoň
tak, jak si přejete.
Za SDH Bukovany - Jana Kohoutová
Sněží, sněží,
romantické poletování vloček, mráz, kreslící na okna ornamenty, ale i plískanice nám
připomínají, že se blíží krásný čas klidu a tepla domova, čas adventní.
V této době nalézáme cestu nejen k sobě navzájem, ale i k naší velké přítelkyni, ke KNIZE.
Tyto důvěrné kamarádky nalézáme doma, ovšem rádi se seznámíme i s novými, dosud
neobjevenými. Proto jsou zde přátelská zařízení, která nazýváme knihovnami. A tyto jsou
velké, menší, ale i nejmenší. Dělají nám radost, protože zde známe nejen knihovníka, ale
potkáváme tu i mnoho blízkých lidí. Taková je i naše knihovna. I když zde převažuje beletrie,
u které si můžete odpočinout a zapomenout na běžné starosti, nabízí i životopisy lidí, kteří nás
inspirovali a rovněž i cestopisy, při kterých se můžete vydat do vzdálených míst.
Aby se seznam našich tištěných přátel stále rozšiřoval, pravidelně jej doplňujeme i o soubory
knih z Městské knihovny v Benešově.
V případě, že jste nás ještě nenavštívili, sídlíme v budově Obecního úřadu a jsme Vám k
dispozici každé pondělí od 18 do 19 hodin.
Moc se těším na Vaši návštěvu a přeji krásné vánoce a šťastný nový rok 2019.
Stanislava Machová - knihovnice
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Dění v Sokole
Od posledního Bukováku, který se uzavíral na začátku června, se Sokolové zapojili do několika
pravidelných každoročních aktivit a několika speciálnějších.
První pravidelnou, hned 2.června, byl Dětský den v areálu Palírny. Tradiční uspořádání
odpoledne se nijak výrazně nezměnilo, děti si opět v našem krámku nakupovaly zboží za penízky, které
vyhrávaly na jednotlivých soutěžních stanovištích. Zahrál opět DJ Vítek. Změnou bylo, že jsme měli
připravené dvě hlavní ceny (plážový stan a velký nafukovací bazén), o které se nakonec mezi dětmi
losovalo tahem z klobouku, aby měly všechny stejnou šanci bez ohledu na výšku, sílu nebo stáří.
Výherce bazénu nakonec všechny přihlížející potěšil svým bezprostředním projevem radosti.

Fotbal
V půli června skončila fotbalová sezóna. Našim se v ní moc nedařilo. Hlavním důvodem je
vcelku malý zájem o fotbal jako takový, který se na okrese projevuje každoročně tím, že nějaký tým
zanikne. V naší skupině to byly v průběhu sezóny Křečovice, náš dlouholetý soupeř. V soutěži se nám
tedy podařilo udržet jedenácté místo se čtyřmi výhrami a jednou remízou. Nasbírali jsme 13 bodů při
skóre 37:80. Nejlepšími střelci byli Přemek Divácký s jedenácti góly a Honza Kudrna se šesti. Nikdo
další se přes hranici tří gólů nedostal.
V aktuální sezóně máme po podzimní části na kontě 4 body za domácí vítězství nad týmem
Pecerad, který se v posledních letech stal naším největším dárcem bodů a za remízu v Maršovicích.
Další fotbalové příležitosti byly spojené s obecními akcemi. V sobotu 16.června jsme na
domácím hřišti v rámci oslav 700 let obce sehráli přátelské utkání s ženským týmem Dukly Praha. Po
špatném začátku, kdy jsme prohrávali 0:2 dřív, než jsme se rozkoukali, jsme předvedli i nějaké fotbalové
akce a zápas jsme otočili. Naši obránci tvrdí, že to bylo schválně, ale ke konci jsme třikrát inkasovali a
zápas tak nakonec skončil vysokou remízou 7:7.
Druhou velkou událostí byl sraz Bukovan, který se letos konal u nás a na kterém se nám podařilo
po vítězstvích ve skupině nad Sokolovem 6:4 a Novým Borem 3:1 postoupit do finále, ve kterém jsme
po remíze 2:2 bohužel nestačili v následných penaltách na borce od Kyjova a obsadili jsme tedy druhé
místo.
23.června jsme se v Týnci v Náklí zúčastnili fotbalového turnaje starých pánů v rámci druhého
ročníku Memoriálu Standy Jandy. Na loňské druhé místo se nám bohužel navázat nepodařilo a skončili
jsme čtvrtí.
14.července se konal v Bukovanech další ročník turnaje pořádaného týneckou pobočkou
fanklubu pražské Sparty. Jako domácí jsme samozřejmě využili pozvánky k účasti a v konkurenci sedmi
týmů jsme se umístili na pátém místě.

Na Loretu a totemu
Jedinou turistickou akcí Veteránů Měsíčního údolí byl od posledního vydání Bukováku
"svatováclavský" pochod 28.9. s hlavním cílem na pyšelské Loretě. Předtím jsme ale od vlaku v
Čerčanech vystoupali k zámku Vysoká Lhota, kde dnes sídlí firma zabývající se hlavně výcvikem koní
pro film. V rámci zámku funguje muzeum kočárů i velkého množství historických sedel, které jsme
pochopitelně navštívili. Poté následoval výstup na pyšelskou Loretu, krátká vyhlídka na okolí, a poté
příjemnější sestup zakončený v Pyšelích obědem. Dále jsme pokračovali přes Pětihosty do Senohrab na
vlak a zpět, nikoli však ještě domů. Nesmíme opomenout vyhodnocení pochodu u Útratů v Peceradech.
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Totem v Měsíčním údolí, který měl být druhým cílem pochodu, jsme nakonec z několika
různých důvodů odložili na jindy. Hlavním samozřejmě byla zavřená hospoda u Pášů ve Vidlákově
Lhotě, která se nám původně měla stát útočištěm.
Závěrem
Malou pohromou pro všechny lidské činnosti, takže i pro fotbal, respektive fotbalové hřiště,
bylo letošní sucho. Na začátku jara jsme podnikli několik kroků k tomu, aby hřiště bylo připravené
důstojně reprezentovat na oslavách 700 let obce i na srazu Bukovan. Projeli jsme ho vertikutátorem,
posypali hnojivem a osivem a odložili první domácí zápas, aby měla tráva trochu klidu na růst. Po
prvním velkém sekání na začátku května vypadalo hřiště opravdu dobře, asi nejlépe od velké obnovy
před posledním domácím srazem Bukovan. Vydrželo to ale jen asi dva týdny, protože, s trochou
nadsázky, od té doby až dodnes nezapršelo. Ani rybník, který jsme měli v plánu v případě nouze použít
jako zdroj vody pro zavlažování, nám nemohl žádnou vodu nabídnout. Paradoxně bylo tedy na obě
obecní akce fotbalové hřiště nejhorší za poslední roky a veškeré investované finance a práce z jarních
měsíců přišly vniveč.
Nemůžeme se nezmínit o izolačních pracích, které probíhají od září téměř každotýdenně na
verandě před podkrovním prostorem Palírny. Cílem je dostat pod kontrolu vodu, která se často zasakuje
do stavby a odvést ji do míst, kde nám nebude škodit. Chtěli bychom se tímto také trochu omluvit
občanům bydlícím poblíž za občasný hluk způsobený bagrem, bouracím kladivem nebo řezačkou na
beton.
Za TJ Sokol Bukovany -Vojtěch Kubásek

Jménem zastupitelstva obce, obecního úřadu i redakční rady chci všem obyvatelům naší
obce popřát klidné a šťastné prožití vánočních svátků a v nové roce 2019 zdraví, pohodu
a úspěch v soukromém i pracovním životě.
Miroslav Šiška – starosta obce
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