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Vážení čtenáři.
Tento příspěvek do letošního prvního čísla Bukováku píši v době konsolidace
společnosti po události, kterou nikdo z nás dosud nezažil. Pandemie koronaviru Covid-19
uvrhla celý svět do různého stupně ochromení. Od prvních okamžiků, kdy se projevovaly prvky
paniky, přes drastické stupně omezení pohybu lidí, karantény a zastavení hospodářství, až po
uvolnění a znovuobnovení téměř normálního chodu společnosti. Věřím, že celý proces bude
předmětem mnoha rozborů a hodnocení odborníků. Pro mne z tohoto prožití vyplynula určitá
poznání. Nejen naše země, ale i celý svět nebyl připraven na příchod pandemie. Bylo štěstí, že
to nebyla tak závažná forma, jako např. ebola, která by zdecimovala lidskou populaci. Různé
státy volily různé formy ochrany svých obyvatel, především s ohledem na velikost a kvalitu
svého zdravotnického systému. Naše vláda zvolila postup, který jsme mohli všichni zažít na
vlastní kůži. Po zmatečných počátcích, kdy lidé dostávali různé, často rychle se měnící
informace, byl aktivován systém krizového řízení státu, který přinesl určitý řád. Hlavní
negativum počátku této krize bylo podcenění zajištění ochranných pomůcek pro všechny, kteří
přicházeli do kontaktu s ostatními lidmi. Myslím tedy především zdravotníky, hasiče, policisty
a tak dále. Pouze obrovskou vlnou solidarity, tím, že si lidé začali šít roušky pro sebe ale i pro
ostatní potřebné, se situace zlepšila a mohla se tak plnit nařízení vlády. Po zvládnutí počátečního
ochromení ekonomiky začal stát hledat řešení, jak nahradit finanční ztráty lidem, kterým
zakázal vykonávat jejich práci a vydělat si tak své peníze. Ne vše se podařilo a tak bude zase
záležet na lidech, jak se s tím vším vypořádají. Bohužel stát je nucen si na vše půjčovat, protože
nemá žádné finanční rezervy. Několik let úspěšného vývoje hospodářství bylo doprovázeno
schodkovými rozpočty, a přesto, místo aby si stát tvořil v době blahobytu rezervy na podobnou
situaci, každoročně si půjčoval další nové peníze. Nebudu se zde pouštět do složitých
makroekonomických úvah, pouze konstatuji, že většina z nás, která hospodaří ve svých
rodinách, si logicky si vytváří rezervu na „horší časy“.
Tento úvod měl kromě informací navodit téma, že bohužel i finance obce jsou touto
situací ovlivněny. Příjmy z daní, které získáváme od státu, budou nižší, než jaké jsme plánovali
v rozpočtu na rok 2020. V průběhu jara probíhala výběrová řízení na připravené investiční akce
a nutno říct, že došlo k navýšení cen proti dřívějším odhadům. Ve výběru dodavatele akce na
rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) došlo k vysoutěžení vyšší ceny, než byla cena
spočítaná v projektové dokumentaci. Z obojího plyne, že dochází ke snížení na straně příjmů
rozpočtu o cca 1,5 až 2 miliony a na druhé straně ve výdajích, např. u zmíněné rekonstrukce
ČOV ke zvýšení o cca 1 milion. Rekonstrukce chodníků u obecních domů bude probíhat, za
finanční pomoci Středočeského kraje, ve druhé polovině letošního roku. Výstavba chodníků
s přechody u státní silnice II/106 byla podmíněna rovněž získáním finanční podpory ze Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zde jsme uspěli a získali příspěvek ve výši 3,619
milionu. V plánu akcí ponecháváme všechny připravené na tento rok, protože díky
odpovědnému hospodaření naší obce máme vytvořenou rezervu rozpočtu v řádu několika
miliónu korun. Bohužel epidemie zamezila i konání veškerých společenských akcí a tak se
nekonaly čarodějnice, stavění máje ani jiné podobné aktivity. Hodně nás mrzí zrušení letošního
srazu Bukovan v Bukovanech u Kyjova. Přesto věřím, že léto a letní dovolené si dopřejete a
tak Vám přeji jejich příjemné prožití a plné zdraví do dalších měsíců tohoto roku.

Miroslav Šiška – starosta obce

Vážení spoluobčané.
Při úvaze, o čem by měl být můj dnešní článek, velmi rychle zvítězila varianta o proběhlé
pandemii koronaviru Covid-19. Fakta k různým otázkám se budou objevovat v různé době a některá se
možná nedovíme nikdy. Proto se jen zastavím u známých informacích, které byly veřejně dostupné.
Díky současnému globálnímu světu, kde se informace předávají téměř v reálném čase po celé
zeměkouli a pohyb lidí je rovněž téměř neomezený, se zjistilo, že je lidstvo díky tomu všemu velmi
zranitelné. Vznik pandemie je jasný svým místem, ale již nikoliv časem. Od toho se odvíjející opatření
jednotlivých států vznikala za pochodu, v mnoha případech zmatečně. Svět, přestože neštěstí
podobného rozsahu bylo očekáváno, na něj nebyl připraven. Například Velká Británie před několika lety
provedla cvičení na zvládnutí podobné epidemie, objevila zásadní nedostatky, a přesto se z nich
nepoučila a nebyla stejně jako ostatní státy připravena chránit své občany.
Dle mého názoru sehrála během této pandemie hodně negativní roli i média. Panika a strach,
které každého občana zasáhly při přečtení zpráv v novinách, na internetu a v televizi, rozhodně
nepřispěly ke zmírnění obav. Bohužel toto nejvíc negativně zasáhlo naše nejstarší a nejohroženější
spoluobčany, kteří byli odříznuti od svých nejbližších, ať ve svých bydlištích či domovech seniorů i
nemocnicích. Oni dostávali bohužel zprávy jen z těchto zdrojů. Zdravotní systém zvládl tuto krizi.
Zdravotníci, ač nevybaveni ochrannými prostředky, ošetřovali nemocné spoluobčany a řešili tak některá
nekompetentní rozhodnutí vlády. Rozsah obav z onemocnění tímto virem zasáhl do života mnohem
většího počtu obyvatel, než kolik se jich skutečně nakazilo a následně muselo být léčeno v nemocnicích.
U mnoha lidí bylo z tohoto důvodu zanedbáno léčení jiných onemocnění a nemohla jim být poskytnuta
zdravotní péče, kterou si vyžadoval jejich zdravotní stav. Nechtěl bych být v kůži lékaře, který takovému
pacientovi musí říct, že na léčení jeho nemoci je pozdě.
Velmi mne pobavila hra, kterou sehrála vláda s našimi seniory, s názvem, kdy půjdu dnes
nakupovat? Místo toho, aby jim, a případně i personálu, který o ně pečoval v domovech pro seniory,
léčebnách dlouhodobě nemocných a podobných zařízeních, zajistila ochranné pomůcky. Podobně se
dá komentovat i zavření škol a pak jejich následné postupné otevírání. Jediným místem, kde se děti či
mládež nemohli setkat, se tak stala škola.
Celkový dojem z prožití této životní zkušenosti mám rozpačitý. Zdá se, že jsme pandemii zvládli,
a to díky především kreativitě, umu a poslušnosti našich spoluobčanů. Bohužel zde doznívá a to
především u nejstarší generace, zkušenost z předchozího režimu, kdy nebylo dobré mít jiný názor, než
veřejně prezentovaný. Politikům vystaví známku jejich voliči při následných volbách. Jedno je ale již teď
jisté, že svět bude jiný, než před pandemií. Jak a v čem nám ukáží nejbližší měsíce a roky. Určitě se
projeví v míře globalizace, protože si vyspělý svět uvědomil závislost na „asijské továrně“ a bude chtít
tuto závislost snížit. Obchodní vztahy mezi Evropskou unií, USA, Čínou a dalšími vyspělými mocnostmi
budou měnit své podoby a tato společenství si budou budovat svou větší nezávislost ve strategických
surovinách, výrobcích, technologiích a podobně. Ve světle všech těchto informací bohužel zaráží
vystupování naší vlády v čele s jejím premiérem, která už zůstává osamocená se svými názory na
budoucnost společné Evropy a její fungování. Dostává nás do politické izolace od těch, které
potřebujeme, aby od nás kupovali naše výrobky, služby, chtěli k nám jezdit za odpočinkem, zdravím a
podobně. Chtěl bych se mýlit, ale nastavená cesta nepovede k větší prosperitě naší země, vyšší životní
úrovni obyvatel a šťastnějšímu životu všech v této zemi.
Miroslav Šiška – starosta obce
Vážení spoluobčané,
na začátku mi dovolte Vás co nejsrdečněji pozdravit po první půlce letošního roku, která byla
pro nás všechny velmi nestandardní. Byla natolik nestandardní, že vyhodila ze zajetých kolejí i takové
jistoty, jako je pro nás hasiče květnová okrsková soutěž.
Nekonala se žádná školení, žádná setkání představitelů sborů, žádné soutěže. Z tohoto

důvodu není moc, co bych Vám mohla za sbor sdělit.
V posledním, tedy zimním Bukováku, jsem zmiňovala to, co nás do konce loňského roku ještě
čeká. Nejhlavnější byly volby výboru sboru. Jen s malými změnami byl výbor zvolen ve stejném
složení, tedy:
preventista: Kolman Lukáš
členové výboru: Hlinka Pavel, Stožický Petr, Petříček Jiří
revizor: Juříková Zuzana
hospodář: Lánská Martina
strojník: Červený Lukáš
zástupce velitele: Kolman Karel ml.
velitel: Kohout Vladimír
náměstek starosty: Wáclavík Jakub
starosta: Kohoutová Jana
Od začátku letošního roku jsme byli u dvou výjezdů. Jeden z výjezdů byl k padlému stromu na
hlavní silnici a druhý k požáru kanceláře v Metazu. Tak od neděle 21. června je tato informace,
řekněme neúplná. Než jsem stačila dopsat tento článek, museli kluci vyjet ještě jednou, a to
k hořícímu vozidlu na hlavní silnici. Od začátku roku tedy tři výjezdy. Dále v červnu proběhlo v obci
čištění kanálů. Stále ještě probíhá rekonstrukce spodní části hasičské zbrojnice, ale už se to krásně
rýsuje. Jak jsem avizovala na začátku, moc toho k napsání opravdu tentokrát není, proto mi dovolte
poslední větu.
Za celé SDH Bukovany bych Vám chtěla popřát klidnější a jistější druhou polovinu letošního roku,
pohodové, sluníčkové léto.
Jana Kohoutová – starostka SDH Bukovany
SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ
Od ledna 2020 mají obce povinnost zajistit třídění jedlých olejů. Naše obec proto tuto službu
domluvila se specializovanou firmou.
Na obecním úřadě je k dispozici popelnice určená výhradně k odkládání kuchyňských olejů. Ty
musí být v plastových uzavřených lahvích. Zatím se velký zájem o tuto službu u občanů neprojevil. Od
ledna do května letošního roku odvezla firma pouhých 5 l oleje.
Kam všichni ten kuchyňský olej dávají je otázka. Do kanalizace se lít olej nesmí, na zahradu si
ho asi nikdo do kompostu nedává. Kde tedy končí?
Tato služba odkládání olejů je samozřejmě bezplatná, stejně jako odkládání ostatních tříděných
odpadů (plasty, sklo, papír, velkoobjemový a nebezpečný odpad).

KNIHOVNA
Ráda bych se zmínila o bukovanské knihovně, i když tento prostor patří spíše naší knihovnici.
Chápu, že v dnešní době nečte asi moc lidí, možná se více čtou e-knihy, více v oblibě jsou audioknihy.
Ale stále je, alespoň kolem mě, hodně tradičních čtenářů. Těm bych ráda připomněla funkci naší
knihovny, která je otevřena každé pondělí od 18 do 19 hodin. Kdo neví, sídlí v budově obecního úřadu.
V naší knihovně najdete hodně čtení. Je tady plno starších knih, které by patrně ocenili školáci
pro povinnou četbu, případně k maturitě. Pravidelně dokupujeme, a to několikrát ročně, knižní novinky.
Vybíráme převážně lehčí literaturu, kupujeme moderní i tradiční české i světové autory. Stále existuje
výměnný fond mezi knihovnami, takže se tady objevují knihy z Týnce nebo z Benešova a jedná se o
desítky titulů.
Rozhodně je z čeho vybírat a já sama za sebe chci říct, že čtenář jsem velký a celoživotní a v naší
knihovně si vždy vyberu. Navštěvuji ji pravidelně a nikdy se nestalo, že by nebylo po čem sáhnout.

Příspěvek za celoroční půjčování knih je 50,- Kč pro dospělé, senioři a děti platí 20,- Kč ročně.
Přijďte se do naší knihovny podívat.
Blanka Štikarová – místostarostka obce

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
V minulých dnech byl oznámen termín voleb do zastupitelstev krajů. Je to pátek 2.10.2020 a
sobota 3.10.2020. Volby jsou jediným legitimním způsobem, jak se vyjádřit k práci námi volených
zástupců ve všech stupních samosprávy. Chci vyzvat občany k co největší účasti, a tak se vyjádřit k práci
dosavadního Zastupitelstva a především vedení Středočeského kraje. Můžete tak projevit svůj názor
například na jednání hejtmanky Středočeského kraje - podání trestního oznámení na členku
středočeské záchranky, na využívání služebního auta hejtmanky členy rodiny či placení neprůhledných
smluv vedením středočeského kraje. Bohužel hodně informací z činnosti kraje se nedozví ani kontrolní
komise středočeského kraje, natož „ obyčejní“ občané tohoto regionu. Věřím, že projevíte svůj názor.

Miroslav Šiška – starosta obce Bukovany

