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Vážení občané
Již pouze několik dnů a rok 2021 bude minulostí. Ne každý na něj bude vzpomínat v dobrém,
ale říká se – konec dobrý, vše dobré. Bohužel v letošním roce ani toto neplatí, protože ač jsme
věřili, že se naše vláda poučí z minulých chyb, kdy pandemii nezvládla, současnost nás
přesvědčuje, že to tak není. Vysoká čísla nakažených covidem 19 to potvrzují. Před novou
nastupující vládou je nelehký úkol a to napravit škody, které způsobili předchozí čelní
představitelé státu svým nezodpovědným hospodařením se svěřenými státními financemi.
Marnotratné rozdávání těchto peněz na dluh přivedlo náš stát k výraznému zadlužení a „ cesta
k normálu bude bolet“. Budou se muset činit nepopulární opatření, která budou řešit lidé, kteří
je nezpůsobili. Přesto si myslím, že i přes všechny těžkosti, které nás čekají, se bude nová
vládnoucí garnitura chovat státnicky a myslet s výhledem do budoucna a ne jen se 4 letým
horizontem volebního cyklu. Dopad do úrovně obecních rozpočtů moc nepředpokládám.
Vzhledem k odpovědnému hospodaření v minulosti máme vytvořenou rezervu pro „zlé časy“,
a tak můžeme do budoucna hledět s optimismem. Příští rok nás čekají komunální volby, a tak
se budou určitě tvořit vize a plány do budoucnosti, a to i v naší obci. Můj názor na budoucnost
obce je obecně známý, je to umírněný rozvoj v rámci kapacit, stanovených územním plánem
obce. Rozvojem je míněna především bytová výstavba v lokalitách k tomu určených. Sami
můžete sledovat stavební aktivitu v obci. V současné době evidujeme na obecním úřadě 40
rozestavěných rodinných domů. Věřím, že se většina majitelů těchto novostaveb i přihlásí
k trvalému pobytu v obci a tím zvýší daňové příjmy do rozpočtu obce. V oblasti podnikání
Autodoprava Jiroušek přesunula své zázemí mimo katastr obce a podnikatelské aktivity v místě
jsou reprezentované především firmou Woodplastic, která má tendenci se také umírněně
rozvíjet. Bohužel stále chybí sektor služeb, kde působí pouze čerpací stanice Joil, sokolská
restaurace Stodola, několik truhlářských dílen, autoopravny a další drobní živnostníci. Přestože
díky nové výstavbě rodinných domů na obou stranách lesa v Tárance je mezi naší obcí a
Týncem nad Sázavou pouze vzdálenost 750 m tak by bylo vhodné mít v obci i další služby,
které si sídlo s téměř 800 obyvateli zaslouží. S očekávaným navýšením obyvatel se možná
najdou nějací odvážní, kteří se pokusí o zajištění nových služeb pro bukovanské občany.

Miroslav Šiška – starosta obce Bukovany
Vážení čtenáři
Jsme na konci roku 2021. Letošní rok byl z pohledu obce rokem, ve kterém dobíhaly rozdělané
investiční akce – chodníky u silnice II/106, rekonstrukce chodníků u obecních bytových domů
a intenzifikace čistírny odpadních vod. Vše proběhlo dle harmonogramů a plánů. Na příští rok
není v plánu žádná velká akce. Připravují se projektové dokumentace na výstavbu chodníku na
„Vápenka“, rozšíření vodovodu a kanalizace v severovýchodní části obce, rekonstrukce fasády
hasičské zbrojnice a probíhá příprava podkladů pro projekt komunikace k vodojemu na
„Kodrásku“. Dále chceme v r. 2022 zrealizovat výstavbu nových parkovacích stání u obecních
domů a částečně opravit oplocení u obecního úřadu. Vzhledem k tomu, že v uplynulých 3 letech
se staly 4 havárie na páteřním rozvodu vody, kde je ještě staré potrubí - jedná se o úsek od
fotbalového hřiště k vodojemu „Táranka“ - budeme nuceni připravit se i na rekonstrukci této
části rozvodu vody v nejbližší době. Z výše uvedeného je patrné, že kromě očekávané
rekonstrukce části páteřního vodovodu, která svým rozsahem bude významným dílem, již
řešíme jen drobné investice pro lepší život obyvatel a rozvoj obce.
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V oblasti prezentace obce a kultury jsme se rozhodli, že již nastal čas na získání oficiálního
znaku a vlajky obce. Z tohoto důvodu byl osloven heraldik, který nám připravil několik návrhů,
z nichž nejlepší dva budou předloženy k veřejné diskuzi a dle získaného názoru daného počtem
hlasů pro jednotlivou verzi, bude znak i vlajka Obce Bukovany schválena.
V posledních letech, i když jsme hospodařili se schodkovým rozpočtem, tak i díky úspěšnému
získávání dotací na naše akce, jsme vždy hospodařili s finanční rezervou. Na rok 2022 bude
předkládán návrh rozpočtu, kde v příjmech očekáváme 13,59 mil Kč a ve výdajích chceme
utratit 14,13 mil Kč. Opět je předkládán schodkový rozpočet, ale na krytí minimálního schodku
0,5 mil Kč máme na účtech obce připraveno více jak 14 mil Kč. Během roku, přestože jsme
byli stále v pandemii covidu 19, se život vracel k normálu, dal se žít kulturní i společenský
život, a tak proběhlo několik akcí pro děti jako dětský den, ukončení prázdnin, rybářská soutěž
na návesním rybníce, tak i nedávno lampiónový průvod. Dospělí se mohli pobavit na akcích
pořádaných ve Stodole, na již uvedené rybářské soutěži na návesním rybníce či posvícenské
zábavě v hasičské zbrojnici. Bohužel s podzimem začal růst počet nemocných s covidem 19, a
tak došlo opět k omezení shromažďování lidí a plánované rozsvěcení vánočního stromu apod.
akce byly znovu zrušeny.
Těšíme se, že už příští rok by mohl být rokem návratu k situaci před covidem 19, kdy budeme
opět o něco chytřejší, jak s ním bojovat a zároveň žít životy podle svých představ. Dle poslední
zprávy mohu oznámit přátelům setkávání bukováků, že v Bukovanech u Kyjova se připravují
na uspořádání srazu obcí Bukovany a v tradičním termínu přelomu prázdninových měsíců
července a srpna se opět budeme moci po několika letech setkat s přáteli z ostatních Bukovan.

Miroslav Šiška – starosta obce
Hledá se Mikuláš
Poslední 4 roky v Bukovanech dělám nouzově Mikuláše. 4 roky je celkem dost na
nouzový stav. Bylo by fajn, kdyby se našel nový odvážný zájemce a převzal roli Mikuláše na
plný úvazek. Proto:
Hledá se nový mladý bukovanský Mikuláš pro příští sezónu/y. O výbavu má postaráno – je
vylepšená, aktualizovaná, voňavá. Pole působnosti a klienty má také jisté. Kočárků s novými
mladými klienty vidím po vesnici drandit s maminkami a tatínky stále víc a víc. Čertů je do
fungujícího týmu dost. A bylo by skvělé, kdyby například některý čert chtěl povýšit. Má to i
spoustu výhod – takový čert už by se nemusel patlat černým krémem na boty. Shodí vous a už
je zase za Bukováka. Bylo by moc fajn a vhodné, aby se nový Mikuláš nebál mluvit. Stačí být
lidský – na druhé straně bude stát vstřícná dychtivá tvář děcka – žádný raketový inženýr. No a
k ruce je i bonus – krásný Anděl, který kdykoliv vypomůže. Jednoduše – dělat Mikuláše je
radost.
Máme na to rok. Najít někoho mladého, neokoukaného Mikuláše. Výbava bude čekat
na obecním úřadě. A opravdu stačí, když se zájemce jenom zmíní. Rádi si to rozkecáme. A já
slibuju, že rád předám vše potřebné a případně i pomůžeme s organizací, kdyby byl zájem
Vít Nezkusil (a aktuálně i Okna)
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Informace k vodohospodářské infrastruktuře
Naše obec se přihlásila k probíhající digitalizaci české společnosti, a tak jsme již při
rekonstrukci obecních bytových domů nechali nainstalovat do bytů moderní vodoměry
s dálkovým odečtem, čímž odpadlo obcházení jednotlivých bytů, domlouvání s nájemníky o
možnosti odečtení vodoměrů či při jejich nepřítomnosti toto nějak vyřešit. Nyní jsou informace
o stavu spotřeby vody k dispozici ihned a pro nájemníky s možností nahlížení do webové
aplikace, kde si mohou sledovat svou spotřebu online. V letošním roce jsme se dohodli
s provozovatelem vodovodu VaK Týnec s.r.o. na tom, že tento model budeme zavádět i na
vodoměrech u rodinných domů v obci. V praxi to znamená, že již všechny nově osazované
vodoměry jsou vybaveny možností dálkového odečtu a u stávajících dojde k vybavení
dálkovým odečtem při jejich výměně po uplynutí předepsaného období platnosti cejchu
stávajícího vodoměru. Dosud, do osazení daného počtu dálkově odečitatelných vodoměrů,
budou odečítány „z ulice“ bez nutnosti osobní asistence majitele nemovitosti. Po dosažení
stanoveného počtu takto vybavených vodoměrů bude spuštěna aplikace, která umožní dálkový
odečet z firmy provozovatele. Věříme, že tímto krokem dále zkvalitníme službu zajištění
dodávky pitné vody občanům.
Miroslav Šiška – starosta obce
Nové mapování v naší obci
V tomto článku chci informovat o akci, která se dotkne všech vlastníků nemovitostí
v zastavitelném území obce. O problému určitě ví ti z občanů, kteří si nechali geodeticky
zaměřit či oddělit svou nemovitost a při tom se zjistilo, že nesouhlasí zákres v mapě s realitou
v terénu. O této situaci víme od začátku samostatné obce v r. 1990, žádali jsme Katastrální úřad
o přeměření obce, ale bohužel ani digitalizace mapového operátu před několika lety nepřinesla
požadovanou nápravu. Proto jsme s povděkem přijali zprávu, že jsme se konečně dostali do
pořadí a od jara příštího roku – 2022 – začne nové mapování v naší obci, konkrétně zastavitelné
části. Nesoulad mimo zastavitelné území se řeší pozemkovou úpravou, pro jejíž zpracování
jsme bohužel dosud nesehnali souhlas vlastníků s více jak 50% výměrou zemědělské půdy
v katastru obce. Ale zpět k mapování,-všichni majitelé budou vyzýváni k jednání o určení
vlastnických hranic, které budou následně geodeticky zaměřeny, a tak vznikne mapový operát,
který bude souhlasit s průběhem hranic v terénu. Zní to jednoduše, ale vzhledem k rozsahu obce
odhadují pracovníci katastrálního úřadu tuto práci na cca 3 roky. Více a konkrétnější informace
jsou v navazujícím článku od katastrálního úřadu.
Miroslav Šiška – starosta obce

Vážení občané
v roce 2022 zahájí Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov (dále
jen „katastrální úřad“) v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, obnovu katastrálního operátu novým
mapováním v katastrálním území Bukovany u Týnce nad Sázavou.
Obnova katastrálního operátu proběhne v těchto etapách:
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zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov (plánované zahájení březen 2022)
podrobné měření polohopisu katastrální mapy
kancelářské zpracování výsledků měření,
námitkové řízení a vyhlášení platnosti.

Obnovou katastrálního operátu nedochází ke změně Vašeho vlastnictví zapsaného u
příslušného katastrálního úřadu.
Zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov provádí v terénu komise
v součinnosti s vlastníky nemovitostí. Vlastníci nemovitostí jsou ke komisionálnímu zjišťování
průběhu hranic zváni nejméně týden předem a jsou povinni označit trvalým způsobem a na
vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků (zdi a ploty tvořící vlastnickou hranici není
třeba označovat). V případě zarostlých a nepřístupných vlastnických hranic je
požadováno, aby vlastníci předem zajistili snadnější přístup za účelem řádného vyšetření
průběhu vlastnických hranic a dále i zaměření hranic. Způsob označení hranic pozemků je
popsán v § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
v platném znění, (např. plastový mezník nebo zabetonovaná železná trubka atd.).
Neoznačené hranice pozemků budou převzaty z dosavadní katastrální mapy.
Kromě zjišťování hranic komise ověřuje i další údaje, které jsou obsahem katastru. Jedná se
především o údaje o vlastníku (jméno a příjmení fyzické osoby, rodné číslo, adresa trvalého
pobytu, v případě právnické osoby její název a sídlo, IČO, atd.).
Ke zjišťování hranic je nezbytné přinést průkaz totožnosti, zřizovací listinu právnické osoby,
případně i jiné úřední listiny pro zápis do katastru nemovitostí, vztahující se k Vaší osobě a
nemovitosti ve Vašem vlastnictví. V případě zastupování vlastníka je třeba předložit plnou moc
(formulář plné moci je přiložen k pozvánce ke zjišťování průběhu hranic). Plná moc je nutná
i v případě společného jmění manželů.
Po zjištění průběhu hranic bude obnova katastrálního operátu pokračovat zaměřením obsahu
katastrální mapy.
Zaměstnanci katastrálního úřadu, členové komise pro zjišťování průběhu hranic a osoby
oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti mohou po oznámení vstupovat a vjíždět
v nezbytném rozsahu na nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném
rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty
překážející zeměměřickým činnostem a využívání značek.
Obnovený katastrální operát bude veřejně vyložen v obci a na webových stránkách Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního pro účely řízení o námitkách v termínu, který bude včas
oznámen na úřední desce obecního úřadu nebo poštou vlastníkům s trvalým pobytem mimo
obec, v níž obnova katastrálního operátu probíhá.
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vzhledem k novým zákonným opatřením jsme nuceni zavádět jiný systém ve svozu
komunálního odpadu.
První změnou je, že od ledna 2022 budeme mít jednotný 14tidenní svoz.
Poplatek na rok 2022 bude jednotný 800,- Kč na osobu, v případě rekreačních objektů je to
800,- Kč za objekt.
Další, již avizovanou novinkou, je možnost odkládání nadbytečného velkoobjemového odpadu
do Sběrného dvora Technických služeb v Benešově. Tato služba je samozřejmě zpoplatněna.
Není možné tam odkládat nadměrné množství odpadu, standardně se jedná o přívěsný vozík za
auto.
Nadále bude zachován 2x ročně svoz nebezpečného odpadu a 2x ročně svoz velkoobjemového
odpadu. Případné změny v likvidaci bioodpadu včas zveřejníme. Platí, že celoročně je v úřední
dny možné vozit na zahradu obecního úřadu větve ze zahrad.
Protože se v poslední době objevují u kontejnerů na tříděný odpad tašky s textilem, znovu
připomínáme, že odkládání oblečení, bot, bytového textilu, atd. je stále možné na obecním
úřadě. Tato komodita je následně svážena Diakonií Broumov.
V případě, že se potřebujete zbavit železného šrotu, je k dispozici na zahradě obecního úřadu
kontejner na železo. Formou mobilního svozu tuto službu vykonávají 1x ročně také naši hasiči.
Upotřebený olej z domácnosti lze v plastových lahvích odkládat do upravené popelnice na
obecním úřadě. To samé se týká drobných elektrospotřebičů a baterií. Uložení na obecním
úřadě je pouze v otevíracích hodinách obecního úřadu.
Odkazy:
Na webových stránkách Obce Bukovany www.obec-bukovany.cz je možnost prostudovat nové
Obecně závazné vyhlášky Obce Bukovany č. 3/2021 a č.4/2021.
Další případné dotazy posílejte na e-mail : oubukovany@volny.cz

Blanka Štikarová – místostarostka obce

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
V roce 2021 vešel v platnost dlouho připravovaný nový zákon o odpadech. Zahrnuje mnoho
nových nařízení, změn a informací.
Celá léta jsme na základě starého zákona o odpadech vypočítávali výši poplatku za komunální
odpad ze skutečných nákladů na odpadové hospodářství obce. Pravdou je, že do tohoto poplatku
se započítávaly náklady POUZE ZA KOMUNÁL, což v překladu znamená, POUZE ZA
POPELNICE. Veškerý tříděný odpad ( sklo, papír, plasty, nebezpečný odpad, velkoobjemový
odpad, oleje, železo a textil) se do výpočtu poplatku počítat nesměl. Jak je v obci vidět, třídění
odpadu je velice dobře zavedené a množství vytříděného odpadu máme opravdu značné. Stále
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navyšujeme kapacitu sběrných nádob a četnost vývozů. Veškeré náklady za tento odpad platila
obec. A částka je vysoká.
A co se týká výše poplatku: v roce 2020 byl poplatek za komunální odpad 500,- Kč na osobu,
při každotýdenním svozu a chataři 740,- Kč osobu/nemovitost. Ovšem celkový náklad na
jednoho občana včetně veškerého tříděného odpadu činil cca 1.000,- Kč na osobu. Rozdíl
v částce platila obec.
Dle nového zákona 541/2020 Sb.se poplatek již nevypočítává pouze z nákladů na komunál, ale
stanovuje dle nákladů na veškeré odpadové hospodářství obce. Maximální výše tohoto poplatku
může být až 1.200,- Kč na osobu.
Jak již bylo uvedeno výše, výše nákladů na jednoho občana v roce 2020 byla cca 1.000,- Kč.
V roce 2021 náklady výrazně vzrostly, především se skončením skládky Přibyšice a novým
skládkováním ve Voticích. Další výrazné navýšení očekáváme v odpadovém hospodářství
v roce 2022. Z výše uvedeného je patrné, že abychom se dostali na úroveň poplatku 800,- Kč
na osobu/rok, který je schválen ve vyhlášce č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, museli jsme maximálně snižovat náklady, a proto se bude odpad
z popelnic svážet pouze 1 x za 14 dní. Přes výši poplatku na rok 2022 , která je 800,- Kč,- na
osobu, bude obec nadále dotovat každého jednoho občana minimálně částkou 300,- až 400,Kč.

POPLATEK BUDE SPLATNÝ AŽ PO 1.1.2022 ,
SPLATNOST DO 31.3.2022.
PREFERUJEME PLATBU NA ÚČET
33622121/0100 V.S ČÍSLO POPISNÉ
NEMOVITOSTI.
SVOZ ODPADU V ROCE 2022 BUDE SUDÉ
TÝDNY VE ČTVRTEK od 13.1.2022
Blanka Štikarová – místostarostka obce

Vážení spoluobčané.
Sešel se rok s rokem je tu opět advent, doba očekávání vánočních svátků a nadcházejícího
nového roku 2022. V této době se také obvykle poohlížíme za uplynulým rokem, nějakým
způsobem ho rekapitulujeme a hodnotíme. Všichni dobře víme, že uplynulý rok nebyl pro
nikoho z nás rokem obvyklým, tak jak jsme byli v minulosti zvyklí. Naopak se zdá, že průběh
roku 2021, se pro blízkou budoucnost stane, bohužel rokem standardním. Je na každém z nás,
jak se k tomuto faktu a situaci postavíme.
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Ale dost trudomyslnosti. Za poslední půlrok se v TJ Sokol Bukovany nic zásadního nestalo a
nebo?. Jsme rádi, že jsme mohli uskutečnit již 2.ročník srpnového nohejbalového turnaje. Akce
měla dobrý ohlas, i když z naší strany máme ještě jisté rezervy v propagaci akce. Každý se učí,
i my se učíme a věřím, že s každým rokem bude především divácká účast lepší a lepší. Soutěžící
v týmech jsou spokojeni a zdá se, že se budou s pravidelností vracet, což nás velmi těší.
Ke konci srpna jsme za pomoci SDH Bukovany pro děti uspořádali ukončení prázdnin.
Tentokrát jsme to pojali formou poznávací soutěže, zaměřené trochu na historii Bukovan a
okolí. Ač se tentýž termín konaly v okolních vesnicích různé akce, tak se zúčastnilo přes 50
dětí, z čehož jsme měli obrovskou radost a hlavně-nikdo se neztratil 😊 Tímto bych chtěl
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací.
Nejzásadnější věc, která se tento rok udála, je spojení bukovanského fotbalu s peceradským. Za
sebe hodnotím spojení jako vydařený krok. S kluky jsme vytvořili dobrou partu, což se odrazilo
i ve výsledcích podzimní sezony, kdy jsme ve 13 ti zápasech dosáhli 6 ti výher, přezimujeme
tedy na slušném 8.místě, a to je jedno z nejlepších umístění za poslední roky.
Naši hokejbalisté, tak jako každý rok, ukončili sezónu k 30.10.2021. Tak jako každý rok nová
sezóna 2022 vypukne s přechodem na letní čas, už se nemůžou dočkat 😊. V uplynulé sezóně
došlo k jedné „mimořádné“ akci. Hokejbalisté byli poprvé osloveni k sehrání dvou utkání v SK
Kazín. Jednalo se o první srovnání sil a hokejbalového umění mimo známé prostředí a
s neznámými hráči. Odjížděli motivováni a s odhodláním si neuříznout ostudu. Systém (3 x 20
min., 4 proti 4) hry byl odlišný od zajetého „stereotypu“ z domácího hřiště, s o to větším
očekáváním, jak vše dopadne. První utkání skončilo těsným výsledkem 13:12 z pohledu
domácích SK Kazín. Ovšem druhé utkání již ukázalo plnou sílu našeho mužstva a konečným
výsledkem 10:26 v SK Kazín pochopili, s kým mají tu čest😊. Za skvělou hru a reprezentaci
naší obce v obci Kazín děkujeme těmto borcům 😊:
-

Pavel „Avatar“ Žídek
Ondřej „dejte mi všechny poháry“ Vašák
Pavel „Doktor“ Macháček
Michal „Želva“ Hnětkovský
Honza „Holubí“ Holub
David „jsem prostě nejlepší“ Sejk
Jirka „Kapr“ Kaprálek¨

Děkujeme za pravidelnou hojnou „středeční podporu“ hokejbalu v naší hospůdce Stodola a
věřím, že se příští rok, i ve větším počtu, budeme opět potkávat.
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Závěrem přejeme za TJ Sokol Bukovany Vám všem krásné a klidné vánoční svátky a do celého
nového roku 2022 pevné zdraví a štěstí.
Jaroslav Mikunda - Člen VV TJ Sokol Bukovany a
Jakub Pohunek - předseda TJ Sokol Bukovany

Vážení spoluobčané,
pár řádky mi dovolte přiblížit druhou polovinu roku v SDH. Začnu asi již klasicky výjezdovou
skupinou.
Výjezdů od posledního vydání Bukováku bylo pět. Tři výjezdy byly opět z důvodu stromů
popadaných na komunikace. Dva výjezdy byly k požárům v srpnu do Vidlákovy Lhoty k požáru
rodinného domu po zásahu bleskem a druhý výjezd v září k požáru bytu v Týnci nad Sázavou.
Na začátku září jsme pomohli TJ Sokol Bukovany s uspořádáním akce pro děti „Rozloučení s
prázdninami“. Dále jsme byli 18.září pozváni na oficiální předání hasičského vozu Tatra Sboru
dobrovolných hasičů Pecerady. Předání probíhalo v Týnci nad Sázavou na parkovišti před
městským úřadem. A poslední zmínka bude patřit posvícenské zábavě, kterou jsme uspořádali
ve spolupráci se Stodolou – Lucka & Standa 6.listopadu v sále hasičské zbrojnice. Za což bych
chtěla Lucce a Standovi moc poděkovat, bylo to super a poděkovat i všem, kteří přidali ruku k
dílu a pomohli s přípravou sálu, úklidem po a vůbec s celou realizací. Doufejme, že nám
covidová situace umožní 3.prosince uspořádat hasičskou schůzi. Více toho do konce roku
nejspíše nestihneme, a proto poslední věta:
Za celý sbor SDH Bukovany mi dovolte popřát Vám všem krásné, pohodové Vánoce, hodně
štěstí, zdraví a pohody do roku 2022.
Jana Kohoutová - starostka SDH Bukovany

KNIHOVNA BUKOVANY
Pro případné zájemce zveřejňujeme seznam knih nakoupený do místní knihovny v druhém
pololetí roku 2021.
T. Etzer
P. Hartl
H. Morrisová
A. Jacobsová

Novinářem v Číně,
15 roků lásky,
Tři sestry
Něžný měsíc nad Usambarou,
Nebe nad Kilimandžárem
P. Hawkins
Pomalu hořící oheň,
J. Deaver
Poslední důkaz,
D. Steel
Beachamp Hall
Čas změn
N. Roberts
Úkryt
M. Formanová Nalakuj to narůžovo
M. Mlynářová Bez bontonu, bez konvencí
A. Mornštajnová Listopád
D. Cole
Imitátor
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J.P. Delaney
J.V. Mareš
T.Weaver
L. Vrchovský

Slušní lidé
Štěchovický poklad
Nikdo není doma
Stará fotografie

Obecní knihovna je otevřena vždy ve středu od 18 do 19 hodin. Kromě letních prázdnin.
Poplatek za členství je 50,-Kč za rok pro dospělé, důchodci a děti platí 20,-Kč.

Blanka Štikarová – místostarostka obce

Otevírací doba obecního úřadu na konci roku 2021
Posledním úředním dnem obecního úřadu v roce 2021 bude středa 22.12.2021

Poděkování
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval Jednotce dobrovolných hasičů obce za činnost
při likvidaci požárů i odstraňování následků větrných kalamit v letošním roce a také spolkům
i dobrovolníkům z řad občanů za pořádání akcí především pro naše nejmladší bukováky
v tomto roce.

Přede dveřmi máme nejhezčí svátky roku a tak chci popřát jménem svým,
obecního úřadu a zastupitelstva obce všem občanům krásné a klidné Vánoce
a v novém roce 2022 zdraví, štěstí a spokojenost.
Miroslav Šiška – starosta obce

10

