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Vážení občané,
blížíme se k závěru roku 2020, který se nesmazatelně vryl do mysli všech lidí. Změna našich
životů je tak významná, že je otázkou, zda se ještě někdy vrátí život do dob před pandemií
koronaviru. Ekonomika, která je důležitá pro kvalitu našich životů, byla významně zasažena
opatřeními vlády. Některé sektory, převážně služeb, byly vládními omezeními téměř
zdecimovány, naopak se rozvíjejí obory, které využívají elektronických služeb, zajišťují
dodávky zboží a služeb až „do domu“ apod. Obavy, že propad ekonomiky se významně
promítne i do rozpočtu naší obce, se naštěstí nenaplnily. Zodpovědně nastavené příjmy rozpočtu
obce dokázaly zohlednit pokles výnosu daní a tím i pokles příjmů z daní do rozpočtu obce. I
z tohoto důvodu nemusel obecní úřad omezovat výdaje ani investice. Plánovaná akce
„Bukovany – chodníky podél silnice II/106“ se od léta realizuje, na rozšíření a intenzifikaci
ČOV se také pracuje a jediné, co bylo přesunuto z objektivních důvodů na jaro 2021, byla
rekonstrukce chodníků k obecním bytovým domům. Z důvodu, že všechny uvedené akce se
budou dodělávat v příštím roce 2021, neplánuje obec na další rok žádnou novou významnou
akci. Několik drobných staveb se připravuje – oprava nebytových prostor v bytovém domě č.
p. 142, výstavba nového chodníku v trase dosavadní pěšiny pro občany bydlící Na Vápenkách
– a na dalších se bude pokračovat (rekonstrukce přízemí hasičské zbrojnice).
Rozpočet na rok 2021 se ve světle současné situace docela složitě sestavuje, přesto se
domníváme, že navrhovaných cca 16,98 mil. Kč na straně příjmů, bez započtení očekávané
schválené dotace, je reálných a proti tomu výdaje ve výši cca 21,33 mil. Kč budou stačit na
zajištění hospodaření obce v daném roce včetně dokončení rozdělaných investic. Rozdíl bude
kryt z přebytku hospodaření obce v minulých letech.
Omezení společenského života vlivem pandemie zasáhlo i do této oblasti v naší obci. Nekonaly
se akce, které v minulých letech sklidily úspěch u občanů obce. Nebyl lampionový průvod,
nebude vánoční koncert, vítání nových občánků, oslava Mikuláše a ani štědrovečerní setkání
pod ozdobeným stromem. Bohužel i očekávaný restart sokolské „Stodoly“ pod novým
nájemcem byl ukončen vládními opatřeními.
V minulých dnech jsme si připomněli významných 30 let nově samostatné obce Bukovany.
Obšírněji jsem se na toto téma rozepsal již v příspěvku v loňském roce, ale i tak pro mnohé
naše mladé spoluobčany je toto téma i vlastní historie posledních 30 let neprožitým obdobím
života, a tak jakékoliv informace z této doby pro ně mohou být zajímavé a přínosné. Dovoluji
si při této příležitosti připomenout dvě knižní publikace mapující historii naší obce od vzdálené
minulosti po současnost. Pro zájemce jsou ke koupi na obecním úřadě.
V tomto momentě si uvědomuji, že jsem ve svém článku v loňském Bukováku vyslovil přání,
aby se v naší obci objevily nové podnikatelské aktivity, při kterých by se lidé mohli scházet, a
bohužel během pár měsíců je požadováno úplně obrácené chování lidí, tj. aby se neshlukovali,
dodržovali sociální odstup a víceméně pobývali ve svých domovech.
Virtuální svět se do našich domovů přiblížil a v mnoha ohledech stal jejich součástí dříve a
rychleji než jsme si dovedli představit. Technologie, internet, sociální sítě apod. ovlivňují náš
svět čím dál více a ne vždy v náš prospěch. Svoboda rozhodování, kterou sami dobrovolně
odevzdáváme algoritmům internetových vyhledávačů, od zboží až po životní partnery, je pro
mou starší generaci něco absolutně nového. Svobodu – něco, co jsme před 30 lety získali a
věřili, že nás nic podobného jako je ztráta této hodnoty, již nečeká. Tehdy se jednalo o svobodu

absolutní, zajištěnou změnou společenského systému, dnes se jedná o ztrátu svobody,
založenou na využívání nových technologií. Pod pláštíkem rozvoje a pokroku se vzdáváme
svého soukromí a práva rozhodnout se dle svého názoru.
Na závěr svého příspěvku chci popřát všem našim spoluobčanům klidné a šťastné Vánoce a do
nového roku 2021 zdraví a víru v lepší zítřky.
Miroslav Šiška – starosta obce

Bukovany v době karantény
Ráda bych se vyjádřila k dění v Bukovanech v době koronavirové krize. Všichni procházíme
náročným obdobím, není to lehké, ale na druhou stranu, nic závažného se v naší vesnici nedělo
a neděje.
Chtěla bych uvést na pravou míru mylné, nesmyslné a zlé reakce některých našich
spoluobčanů. Z úst kritiků na sociálních sítích na jaře zaznívalo, že obecní úřad byl zavřený.
Po celou dobu byl obecní úřad otevřen, sice v nouzovém režimu (dle nařízení hygieniků a vlády
neměli občané fyzicky možnost přijít), ale fungovali jsme na telefonu, na e-mailech a na úřadě
jsme fyzicky byli a řešili běžné provozní věci. Také není pravda, že jsme se nestarali o starší
spoluobčany. Prošli jsme seznam našich obyvatel, vyhodnotili, kdo ze seniorů nikoho nemá a
potřebuje pomoc a tyto lidi s nabídkou pomoci oslovili. Naopak na obecní úřad nikdo
nezavolal, jestli je potřeba s něčím pomoci. V podzimním období obecní úřad funguje přesně
podle nařízení vlády.
Na jaře se našlo se pár lidí, kteří přinesli doma šité roušky a věnovali je lidem. Šili a
dávali je na nástěnku, aby si mohl každý vzít. Stejně tak děkujeme dobrovolnici, která nám
pomohla roznést roušky, které jsme dostali ze Středočeského kraje. Ty jsme balili, rozpočítávali
a roznášeli do poštovních schránek všem našim trvale bydlícím občanům. Velice mě potěšilo,
když pár lidí (jednotky, ne desítky) sedlo k mailu a napsalo poděkování, přišlo i pár děkovných
textových zpráv. Bylo to milé.
Často slýcháme, co všechno je v Bukovanech špatně. Hlavním tématem je momentálně
chodník od benzinové pumpy. Kdo má opravdu zájem o dění v Bukovanech, má možnost chodit
na zastupitelstvo nebo se zeptat na úřadě, pokud ho informace o probíhajících akcích zajímají.
Je poněkud nesmyslné kritizovat něco, o čem nemám žádné informace.
A ještě poslední reakce na to, že se „zase“ budeme v Bukováku chválit. Ráda bych
apelovala na zdravý rozum a soudnost těch, kdo podobné komentáře píší. Kdo opravdu čte a
dívá se kolem sebe, jistě vidí, že se obvykle jedná o pouhé konstatování faktů, vysvětlení akcí,
investic a reálných věcí z obce. Nikdy v Bukováku nezaznělo nic, co by se opravdu
nerealizovalo, nic, co by neproběhlo.

Blanka Štikarová – místostarostka obce

„ O Odpadech a Lidech“
Bukovany, stejně jako všechny ostatní obce v České republice, mají nějakým způsobem
zajištěný odvoz tříděného odpadu. Na plast, sklo a papír jsou to známé barevné kontejnery. V
poslední době se počet kontejnerových stání významně zvýšil a až na drobné výjimky to k nim
nemá nikdo dál než tři sta metrů. Kontejnery jsou vyváženy jednou týdně, plasty 2x týdně. Dalo

by se tedy říct, že instituce nám ke třídění odpadů poskytly dobrou výchozí pozici a zbytek je
na nás.
Někteří z nás ale pořád nemají jasno v tom, jak se kontejnery používají. Tedy, do
kontejnerů patří vždy jen ten materiál, pro který jsou určené. A za druhé, tento správný odpad
se zásadně vhazuje dovnitř. Ať máme sebelepší mínění o pracovnících technických služeb,
nemůžeme asi čekat, že budou po nás sbírat i odpad odložený všude okolo. Vím, že to zní velice
pracně, ale když donesu ke kontejneru odpad a na místě zjistím, že je plný, musím jej zase
odnést zpět a vrátit se v lepší čas. Je jasné, že budeme mít vždy nějakou vlastní omluvu, proč
to nešlo. Jdu na procházku a neponesu s sebou přece pořád pytel s plasty. Jdu na autobus a
nepovezu přece pytel s plasty s sebou do Benešova.
Obsah kontejnerů také bývá občas udivující. Věřte, že když mám kartonovou krabici
plnou igelitu, není to celé karton. To, že igelit není vidět, neznamená, že v krabici není. Takovou
krabici je nutné otevřít a igelit vhodit mezi plasty. Nedávno jsem vyhazoval nějaký papír a v
kontejneru byly dvě naprosto stejné a velmi velké krabice, které zabíraly celou šířku kontejneru.
Předpokládám tedy, že byly od stejného výhozce. Ta spodní byla v původním tvaru a úplně
prázdná. Horní potom byla sešlapaná. Dal jsem zamyslet mým malým šedým buňkám a došlo
mi, že výhozce po umístění první krabice zjistil, že druhá se v tomto stavu do kontejneru již
nevejde, a proto ji sešlápnul. Je tedy vidět, že pochopil, že sešlapaných kartonů se do kontejneru
vejde více, přesto tuto myšlenku neaplikoval i na první krabici. Asi už neměl víc věcí k vyhození
a šešlápnout i spodní krabici by bylo pracné, zvlášť, když on už žádné další místo nepotřebuje.
Zároveň je potřeba říct, že kontejnerové stání je místem, na kterém stojí kontejnery,
nikoli sběrným dvorem nebo dokonce skládkou. Pokud umístím na kontejnerové stání pytle s
oblečením, budu se tam na ně moci chodit koukat až do doby, dokud obec nezajistí, za peníze
nás všech, jejích převoz na správné místo.
Na závěr se hodí dvě rčení, která jsem nevymyslel, ale jsou výstižná: Úroveň společnosti
se pozná podle jejího nakládání s odpadem. Svět neudělají lepším skutky, které jsou snadné, ale
skutky, které jsou správné.

Vojtěch Kubásek – člen zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané,
druhá polovina letošního roku, který byl víceméně zvláštní, je už skoro za námi. Ale ještě
něco před sebou máme, jako třeba zimní vydání Bukováku.
Za SDH bych Vám ráda přiblížila dění od minulého, letního vydání.
V září jsem se za SDH Bukovany zúčastnila shromáždění delegátů sborů. Z důvodu
koronaviru se toto shromáždění konalo s půlročním zpožděním a to 19. září ve Zdislavicích.
Hlavním důvodem konání byla volba nejvyšších přestavitelů Okresního sdružení hasičů
Benešov. Na další volební období byla starostkou opět zvolena paní Dana Vilímková. Do
funkcí náměstků byli zvoleni pan Miloslav Ježek a paní Eva Vovsíková.
Dále jsme byli třikrát přivoláni k výjezdu. V září k unikajícímu plynu z překopnutého
potrubí u benzínové pumpy v Bukovanech, v říjnu k požáru rodinného domu v Peceradech (ve
sklepě začal hořet kotel).

A ještě jednou v říjnu, a to 25. října, jsme byli přivoláni k hašení skládky ve Voticích. To
byla poměrně velká akce, jak v počtu přivolaných sborů, tak i v délce zásahu – naši kluci byli
na místě celých dvanáct hodin – a opět měli možnost si oživit hašení s dýchací technikou.
A poslední akci, kterou bych ráda zmínila a která mě velmi potěšila a překvapila, byl
dětský den. Zrodil se v hlavách nového vedením Sokola Bukovany, které nás oslovilo a
požádalo, abychom jim s organizací pomohli. Byla to pro nás všechny premiéra a i přes
nehezké počasí se akce povedla. Alespoň takto jsme měli možnost ukázat naše nové auto,
dětem jsme pustili oblíbenou pěnu – a to je něco, co dodneška nechápu – i v takové zimě se
do ní pouštěly po hlavě a to doslova. Mají můj obrovský obdiv… Nadšení bylo evidentně
veliké. Chtěla bych tímto moc poděkovat, že jsme mohli u této akce být a dostali jsme prostor
přidat ruku k dílu. Doufám, že takových akcí bude více.
Závěrem mi dovolte, za celé SDH Vám všem popřát hlavně zdraví, což se letos opět
potvrdilo, že je to nejcennější, co člověk má. Hodně pohody a klidu do svátků vánočních a
hodně sil a optimismu do roku 2021.
Jana Kohoutová - starosta SDH

TJ Sokol Bukovany 2020
Letošní rok byl asi pro většinu lidí v této zemi a v naší vesničce tak trochu specifický.
Naštěstí v dobách všelijakých omezení se našly momenty, kdy jsme mohli žít trochu
“normálním“ životem, a tímto mi dovolte, abych vám je trochu přiblížil.
Tento rok začal, jako již tradičně, valnou hromadou, na které mělo dojít po vypršení 4letého
mandátu k zvolení nového výkonného výboru. Dva z nás již nechtěli nadále pokračovat ve
svých funkcích, a proto se museli najít další dva odvážlivci, kteří je nahradí.
Byla domluvena mimořádná schůze v nejbližším možném termínu, aby mohl být zvolen nový
výkonný výbor. V tu dobu ještě nikdo netušil, že nejbližší termín bude za čtyři měsíce, ale jak
se říká: Na něčem špatném hledejme něco dobrého. A jelikož byl už červen a hezké počasí, tak
jsme využili sílu shromážděného kolektivu na první sokolskou brigádu.
Během rozvolnění v letních měsících se nám podařilo uspořádat dvě významnější akce.
Tou první byl 1. ročník nohejbalového turnaje za účasti sedmi družstev. Turnaj byl plný
vyrovnaných utkání a heroických výkonů jednotlivých hráčů. Vše se nám vydařilo od počasí
po občerstvení. Jedinou slabinou byla divácká návštěvnost, která byla nejspíše zaviněna menší
propagací dané akce, ale to jistě do příštího ročníku napravíme. I přesto jsme vydělali nějaké
peníze, které budou použity na chod Sokola.
S holkami a kluky od hasičů se nám na konci prázdnin podařilo uspořádat ještě druhou akci a
tou byl dětský den – zakončení prázdnin pro bukovanské děti. I když nám nepřálo počasí, tak
si myslím, že se dětem jejich den líbil. Důkazem byl smích dětí rochnících se v bílé pěně a
rozzářená očička, když si děti vyměňovaly vybojované body za jednotlivé ceny v našem
krámku. Přál bych si, aby se tento den opakoval v dalších letech a přidal se tak k našemu již
tradičnímu červnovému dětskému dni, který bohužel nebyl letos dětem dopřán.

V říjnu došlo asi k nejzásadnější události a tou byla změna na pozici nájemce v naší sokolské
hospůdce. Nový nájemce se do toho hned od začátku opřel a přetvořil interiér k obrazu svému
a – jak doufám – i k radosti svých hostů. Díky další vlně opatření netrvala ta radost bohužel
moc dlouho. I přesto věřím, že ho daná situace nezlomí a bude pokračovat dále se stejným
nasazením a Sokol a vy se ho budeme snažit i nadále podporovat.
Toto jsou asi nejdůležitější momenty, které se letos udály.
Závěrem bych rád poděkoval všem dobrovolníkům, kteří pomáhali na jednotlivých akcích a
brigádách, a zároveň všem sponzorům za jejich štědré dary.
Nyní mi nezbývá než vám všem popřát krásné strávení vánočních svátků a hodně štěstí a hlavně
zdraví do nového roku. Pevně věřím, že ten následující rok bude pro všechny daleko
příjemnější, než byl tento a vše společně zvládneme.

Jakub Pohunek – předseda TJ Sokol Bukovany

Informace o platbách za odpady
Platba za odpady za rok 2021 bude možná od 4.1.2021 hotově na Obecním úřadě
v Bukovanech v úřední dny pondělí a středa odpoledne. Případně bezhotovostně na číslo
účtu 33622121/0100 a variabilní symbol je vždy číslo popisné nebo evidenční.
Výše poplatku bude zveřejněna v druhé polovině prosince na nástěnkách a webových stránkách
obce.
Obecní úřad Bukovany

KRÁSNÉ VÁNOCE, ZDRAVÍ, POHODU A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2021 VŠEM
PŘEJE OBECNÍ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO OBCE BUKOVANY

