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Vážení občané,
již za několik týdnů skončí rok 2019. Přitom se zdá, že příspěvek do letního čísla jsem psal
nedávno. Jako tradičně krátce popíši, co se ve druhé polovině roku v obci událo. Největší
letošní akce, kterou byla rekonstrukce sklepů v obecních bytových domech, byla dokončena
v předstihu a hlavně v odpovídající kvalitě. Obecní domy se tímto staly chloubou obce a
odpovídajícím obrazem správné péče o obecní majetek. Stavební úpravy místní komunikace u
Taranky, spočívající v náhradě štěrkového povrchu za asfaltový s obrubníky, byly provedeny
do konce stavební sezóny a dovršily tak vyasfaltování všech místních komunikací v zastavěném
území obce. Naše žádost o poskytnutí dotace na intenzifikaci čistírny odpadních vod je stále
finančně nepokryta a tak leží na ministerstvu zemědělství. Na akci „chodníky u státní silnice
II/106“ jsme podali žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zde
bohužel i v případě úspěchu nezískáme více jak 40 % z celkových nákladů akce, neboť
uznatelné náklady, ze kterých se výše dotace počítá, dělají okolo 50 % všech nákladů.
V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci týkající se oprav chodníků
v areálu bytových domů, v časovém plánu je administrativní příprava včetně stavebního
povolení v termínu do jara 2020 tak, aby během roku 2020 mohla proběhnout realizace akce.
Rozpočet obce na r. 2020 je připraven jako schodkový, kdy deficit příjmů je opět pokryt
finančními rezervami z minulých let. V konkrétních číslech to znamená v příjmech
plánovaných cca 12,61 mil. Kč a ve výdajích plánovaných cca 19,98 mil. Kč.
V oblasti kultury se na podzim uskutečnil lampionový průvod, který udělal radost především
dětem. Dále v listopadu proběhlo tradiční vítání nových občánků do svazku obce, které se letos
týkalo 7 dětí, bohužel z různých důvodů se nakonec zúčastnily pouze 3. Do konce roku
proběhne i předvánoční koncert v sále hasičské zbrojnice v podání živé kapely.
Významným počinem obce v ochraně zdraví a majetku občanů bylo pořízení staršího, ale
repasovaného hasičského auta – cisterny Tatry 815 CAS 32. Na nový automobil v řádu vyšších
jednotek miliónů obec nemá finance a dotaci nezíská, proto bylo rozhodnuto o tomto řešení.
Slavnostní představení vozu a předání SDH bude provedeno po dílčí rekonstrukci garáže v HZ,
protože je vjezd pro toto auto malý.
Závěrem mého dnešního příspěvku bych všechny rád informoval o programu, do kterého se
naše obec zapojila a od kterého hodně očekáváme. Program se jmenuje „ Obce blíže lidem“ a
jedná se
o terénní a sociální práci pro občany. Službu zajišťuje RUAH o.p.s. a pro naši obec
je k dispozici Hana Kronovetrová – tel. 733 741 028, email – týnecko@obceblizelidem.cz.
V životě nás může potkat cokoliv, a proto se zde nabízí odborná pomoc pro řešení obtížných
životních situací, ať jde o nemoc, dluhy, ztrátu bydlení, partnera, výchovné problémy,
osamělost apod. Schůzku si lze domluvit telefonicky s návštěvou doma nebo v kanceláři v I.
patře zdravotního střediska v Týnci n/S v ulici K Náklí, vždy ve středu od 13.00 do 16.00 hod.
Dovolte mi, abych jménem obecního zastupitelstva a obecního úřadu popřál všem občanům
naší obce šťastné a příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 zdraví a úspěchy
jak v pracovním, tak v osobním životě.
Miroslav Šiška – starosta obce
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Vážení čtenáři,
ve svém dnešním článku se pokusím představit nejbližší budoucnost naší obce a blízkého okolí.
Vycházím především ze schváleného Územního plánu (ÚP) Bukovany a dalších veřejných
zdrojů informací.
Na základě podmínek ÚP je pro další novou výstavbu v obci třeba v lokalitách, pro to určených,
zpracovat zastavovací územní studie. V současné době probíhají práce na zastavovacích
studiích ÚS 6 a ÚS 10. V dalších letech budou pokračovat práce na územních studií dalších
lokalit. Veškerý další rozvoj obce je však závislý na rozšíření čistírny odpadních vod. O této
situaci jsem již psal v jiném článku. V současné době je v obci rozestavěných 10 rodinných
domů (RD) a další se administrativně připravují.
Dá se předpokládat, že rozvoj obce v oblasti výstavby nových RD bude i nadále pokračovat.
Metropolitní oblast Prahy, kam již patříme, bude podporou pro výše uvedený rozvoj. K němu
dále jistě přispěje lepší dostupnost Prahy po plánované dálnici D3, která by měla být do 10 let
zprovozněna. Poslední informace hovoří o roku 2028. Další plánovanou stavbou celostátního
významu, která by se měla dotknout našeho katastru u oblasti Svárova, je stavba
vysokorychlostní železniční dráhy. Územní rezerva, která je zakotvena v našem územním
plánu, zamezuje výstavbě v širokém koridoru. Zde se bavíme o realizace okolo roku 2035 a dál.
Z výše uvedeného je patrné, že zájem o bydlení a život v naší obci bude i v budoucnu
pokračovat. Obecní zastupitelstvo a především obecní úřad, které já vnímám jako takové
servisní organizace pro občany, se snaží jednak pro současné, ale i budoucí občany zajišťovat
kvalitní životní podmínky.
Věřím, že díky vyšší kvalitě života se i v naší obci opět objeví podnikatelé, kteří budou chtít
poskytovat chybějící služby našim občanů − restauraci či hospodu, obchod s potravinami či
jiným sortimentem, možná i kavárnu nebo kadeřnictví, masáže apod. Je pravdou, že toto vše
máme v Týnci n/S či Benešově, tj. do 5 či 10 min. jízdy autem nebo 10 či 15 min. jízdy
autobusem, ale je jisté, že tyto služby přispívají k setkávání lidí a tím i k lidské pospolitosti a
sounáležitosti s místem, kde žiji.
Výše uvedený postup při výstavbě zamezí vzniku nevhodných příjezdů k jednotlivým novým
stavebním parcelám či podobným komplikacím v budoucím užívání nových domů. Na druhou
stranu, díky velkému počtu vlastníků v jednotlivých lokalitách, se domnívám, že pouze
developer, který vykoupí pozemky od jednotlivých vlastníků, má šanci zrealizovat územní
studii, vytvořit a následně připravit celou lokalitu k zástavbě rodinnými domy. Ono pouze ve
vlastnictví celé lokality máte pravomoc se rozhodnout o velikosti stavebních pozemků,
obslužné místní komunikaci a vybudování nutné vybavenosti inženýrskými sítěmi. Toto, co
jsem nyní popsal je důvodem toho, že co se týče rychlosti rozvoje obce, jsem spíše opatrný
optimista. Jednání s vlastníky pozemků totiž budou složitá a ne vždy úspěšná.
Ze všeho výše uvedeného je patrné, že žití v naší obci bude i nadále žádané, a tak starostí
zastupitelstva obce bude místo záchrany obce spíše její akceptovatelný rozvoj a vytváření
podmínek pro spokojený život pro všechny obyvatele.
Miroslav Šiška – starosta obce
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Vážení spoluobčané,
po delší době mi dovolte Vás za celé SDH Bukovany pozdravit a pár řádky Vám nastínit,
co všechno nás v letošním roce potkalo, co všechno jsme stihli, co se povedlo.
Přijmuli jsme čtyři nové členy, za což jsem velmi ráda, protože nový pohled, názor, nápad je
vždycky fajn. Vyjeli jsme ke třem zásahům, což byly popadané větve do komunikace, požár
ubytovny a čerpání vody ze sklepa v Chářovicích, naštěstí jsme vícekrát do terénu v tomto roce
nemuseli.
Přes zimu jsme sehráli jen jedno hokejové utkání proti Mavelu. Dále jsme se jako každým
rokem zúčastnili Okrskové soutěže, která se letos konala na Týneckém okrsku. Datum letošní
soutěže byl 11. květen a místem konání Týnec nad Sázavou − fotbalové hřiště v Náklí. Štěstí i
tentokrát stálo při nás… na 100 metrech překážek 3. místo Jiří Petříček, útok 1. místo a celkově
tedy 1. místo.
Na konci velkých prázdnin jsme letos zvládli vymazat velký dluh, který jsme před sebou
valili. Tento dluh smazal Petr Stožický s Pavlem Hlinkou, kteří uspořádali na spodní hasičské
nádrži rybářské závody pro děti, za což jim moc děkuji. Poděkování dále patří Zuzce Juříkové
a Lukášovi Kolmanovi, kteří s organizací pomohli, stejně tak musím poděkovat Alče Stožické,
Gábině Johanisové, Vaškovi Vilímkovi a Honzovi Svobodovi, kteří byli tak hodní, že i přes
fakt, že nejsou členové SDH, v sobotu při závodech přidali ruku k dílu. Počasí nám naštěstí po
celou sobotu přálo, ohlasy byly jen pozitivní a o to víc jsem ráda, že se závody letos konaly, a
snad to bude motivace a inspirace pro další rok.
Velmi příjemné z toho, co nás v letošním roce potkalo a co jsme stihli, bylo slavení. Oslavili
jsme dvě významná životní jubilea, jedny narozeniny kulaté a druhé půlkulaté, ale o to
významnější, jednalo se o krásné osmdesáté páté narozeniny. A posledním důvodem ke slavení
byla svatba místostarosty sboru.
Ale… to nepříjemnější, nejhezčí a nejočekávanější, co nás letos potkalo a co se opravdu
povedlo, bylo nové hasičské auto Tatra 815, které se za obrovské podpory vedení obce podařilo
sehnat, za což chci celému vedení obce moc a moc poděkovat. S tím souvisí i to poslední, co
jsme v letošním roce stihli − brigády. Vyklidili jsme a připravili garáž na úpravu a opravu
spojenou s novým autem. Dále naši pozornost a péči potřebovala spodní nádrž, kterou se
snažíme postupně opravovat a zkrášlovat.
Do konce roku ještě musíme stihnout výroční valnou hromadu s volbou nového výboru na
nové volební období a jako již tradičně… rozsvítit vánoční stromeček.
A já ještě musím závěrem všem za celé SDH popřát krásné, pohodové, ničím nerušené
Vánoce. Pod stromečkem hodně dárečků, splněných snů a přání. Hodně štěstí, zdraví, lásky,
pohody a porozumění do roku 2020.
Za celé SDH Bukovany - Jana Kohoutová
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TJ Sokol Bukovany
Fotbal
Podzimní část fotbalové sezóny nás zastihla v trochu lepší formě než uplynulé jaro. Z deseti
odehraných zápasů jsme získali osm bodů. Zvítězili jsme v Maršovicích 2:1, remizovali doma
s Netvořicemi 2:2, v Chotýšanech taktéž 2:2 a posledním bodovým počinem byla domácí výhra
nad Bílkovicemi 4:2. Za zmínku určitě také stojí divoké utkání v Zaječicích, kde jsme po
prvním poločase prohrávali děsivých 0:6, ale do konce zápasu se nám podařilo výsledek upravit
na 7:9. V posledních dvou utkáních jsme bohužel vždy o jeden gól prohráli s týmy Pecerad a
Úročnice, které měly podobné počty bodů a nevyužili jsme tak šanci posunout se do zajímavější
části tabulky. Nejlepším střelcem podzimu je se šesti góly kapitán týmu Jakub Pohunek.
Pochody
Od posledního vydání Bukováku jsme uspořádali jen jeden pochod. A to v sobotu 26.října v
okolí městyse Sedlec-Prčice. Vlakem jsme se dopravili do Ješetic, došli po modré do Sedlce,
poobědvali v místním pivovaru Vítek z Prčice, poté po žluté do Heřmaniček, odkud nás vlak
dovezl zpátky do Benešova. V poklidném tempu za teplého a slunečného dne urazila naše
třináctičlenná skupina 15 kilometrů.
Hokej
V uplynulém ročníku 2018/2019 jsme v základní části obsadili 4. místo. Uhráli jsme 14
vítězství, 2 remízy a 9 proher s celkovým skóre 132:102. V Play-off jsme potom po jednom
vítězství, dvou remízách a jedné prohře obsadili celkově 3. místo.
Nejlepšími hráči byli:
Horálek
27 gólů
25 asistencí 52 bodů celkově
Borkovec
20
13
33
Pitel
14
17
31
Kopřiva
14
10
24
V probíhající sezóně máme po devíti odehraných zápasech 8 vítězství a 1 jednu prohru, 16 bodů
a skóre 88:30.
Vojtěch Kubásek, Vladislav Pazdera
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Jako každý rok touto dobou vás musíme informovat o výši poplatku za komunální odpad na
následující rok. Jak všichni víte, poplatek se vypočítává ze skutečných nákladů na komunální
odpad za minulý rok. Do ceny se nezapočítává tříděný odpad ( plasty, sklo, papír, nebezpečný,
objemný a bioodpad). Máme v obci hodně uvědomělé občany, stále nám narůstá objem
tříděného odpadu, což svědčí o zájmu místních lidí o ekologii a třídění odpadů. Jako motivační
prostředek máme dvě varianty poplatku, každotýdenní a čtrnáctidenní. To zůstává nezměněno,
pouze se zvětší finanční rozdíl mezi oběma poplatky. Snad se nám tím podaří motivovat i ty
, kterým „ nestojí za to sledovat, jestli je sudý nebo lichý týden“. Ten, kdo bude využívat
14denní svoz, bude platit poplatek 500,- Kč na osobu a rok. Pro občany, kteří budou chtít
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vyvážet popelnici každý týden, vzroste poplatek na 740,- Kč. Známky jsou připraveny na
obecním úřadě, poplatky je možné začít platit od 6.1.2020.

TŘÍDĚNÍ OLEJŮ
Novinkou v třídění odpadu je povinnost obcí od 1.1.2020 zajistit zpětný odběr jedlých olejů.
Máme uzavřenou smlouvu s firmou, která zajišťuje zpětný odběr této komodity. V praxi to
znamená, že na obecním úřadě je připravena speciální černá popelnice, do které budou občané
odkládat použité tuky a oleje z kuchyně v uzavřených PET lahvích. Jistě všichni vědí, že není
možné použité tuky splachovat do kanalizace. Odkládání olejů bude pro občany zdarma.

NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
V tomto roce jsme museli aktualizovat část našich obecních vyhlášek. Zdůraznila bych zákaz
volného pohybu psů na veřejném prostranství. Není možné, aby po obci volně pobíhali psi bez
dozoru. Případné stížnosti předáváme k řešení přestupkové komisi v Týnci nad Sázavou.
Přestupkové řízení končí finančním postihem majitele psa.
Nově bude upravena vyhláška o nočním klidu. Ta vymezí ohlášené akce, kdy bude posunuta
doba nočního klidu až od 2.00 hod.
Blanka Štikarová – místostarostka obce

Krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2020 přeje redakční rada Bukováku
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