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Vážení čtenáři,
v tomto článku Vás chci seznámit s činností obce v I. polovině roku 2022.
Intenzifikace čistírny odpadních vod spěje do svého závěru. Začátkem II. pololetí bude ukončen
zkušební provoz, který dosud probíhá bez komplikací a čistírna bude uvedena do trvalého
provozu. Administrace této akce bude pokračovat i ve druhé části roku. Rovněž dosud není
dokončena administrace stavby chodníku u silnice II/106, a to z důvodu komplikovaných
vlastnických vztahů pod vybudovanými chodníky. Obdobné problémy nás potkaly při
projednávání stavebního řízení na stavbu chodníku na Vápenka. Výhrady účastníků řízení vedly
k úpravě projektu, a tím ke zdržení této akce. To, co se podařilo, je projednání a schválení
Změny č. 1 Územního plánu Bukovany. Díky dokončení tohoto úkolu bude následovat
ukončení zpracování Územní studie ÚS 2. Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele
stavby Vodovod a kanalizace Bukovany na ppč. 4309/5 v k.ú. Bukovany u Týnce nad Sázavou
s tím, že realizace proběhne do konce letošního roku. Připravuje se stavba komunikace
k vodojemu na „Kodrásku“. Probíhají majetkové převody pozemků pod budoucí komunikací
na obec a poté bude zpracován projekt. Obecní úřad připravuje na rok 2023 novou vyhlášku o
odpadech, kde bude nově platba za kapacitu, tzn. podle velikosti odpadové nádoby. Na
vytipovaných místech jsme vyměnili nebo nově osadili nové odpadkové koše a věříme, že se
tím zlepší pořádek na veřejných prostranstvích obce. Rozeběhla se první část aktualizace
mapového operátu naší obce. Mnozí z Vás se již setkali s pracovnicemi katastrálního úřadu
z Benešova, které každého majitele nemovitosti v obci navštíví a získají informace o jeho
vlastnických hranicích předmětné nemovitosti. Toto bude probíhat v letošním roce. Na rok
2023 je naplánováno zaměření všech takto definovaných hranic pozemků a poté zpracování
měření v kanceláři. V r. 2024 se plánuje představení zpracovaného mapového podkladu
veřejnosti, a poté vyhlášení platnosti tohoto díla.
Po „covidové“ přestávce se uskutečnilo pálení čarodějnic. Pořadatelé i po této pauze zvládli
vše, a tak bych chtěl členům TJ Sokol za tuto akci veřejně poděkovat. To samé platí i pro dětský
den, který byl uspořádán na začátku června s finanční podporou obce.
Rozmary počasí letošního jara zaměstnaly i naše hasiče, kteří vyjížděli na základě výzvy
operačního důstojníka HZS k různým událostem. Činnost Jednotky SDHO je obcí
podporována, protože slouží k ochraně zdraví a majetku občanů nejen naší obce. Jsme
přesvědčeni, že tyto poskytnuté finance jsou dobrou investicí. I současné zvýšení zájmu o tuto
aktivitu vítám a děkuji Jednotce SDHO za jejich práci.
Závěrem tohoto článku chci popřát všem klidné prožití dovolených a také pozvat všechny
občany k volbám do Zastupitelstva obce Bukovany, které proběhnou ve dnech 23.-24.9.2022.

Miroslav Šiška – starosta obce

Vážení občané Bukovan,
dlouho jsem přemýšlel, jak se vyjádřit k dnešní době, jak pojmenovat minulost, jak sdělit svůj
názor na současnou „technologickou“ lidskou společnost a na podobné otázky současného
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světa. Výsledkem bylo rozhodnutí se z toho všeho vypsat a po přečtení napsaného zjistit, jak
na tom jsem.
Mohu začít tím, že již nejsem žádný „Jura“, letos v létě oslavím 64. narozeniny, přesto se cítím
na to pracovat dál, protože bez práce či nějaké jasné činnosti nemá lidský život smysl. A protože
jsem celý život sloužil lidem, ať ve svém podnikání – v oblasti realit, finančnictví, pohostinství,
tak i nejdřív „vedle“, ale v posledních několika letech naplno ve funkci starosty naší obce, tak
chci v této službě i nadále pokračovat. Zlomovým rokem v mém životě byl rok 1989. V něm se
zrodila má aktivita, která mne zavedla do oblasti, o které jsem do té doby vůbec nepřemýšlel, a
to do „správy věcí veřejných“. Již „za komunistů“ jsme s obdobně smýšlejícími kolegy
diskutovali o možnostech mimo tehdejší systém, o tom, co by se dalo a mělo dělat jinak a co
vše je špatné na době, ve které jsme tehdy žili. Rok 1989, ale hlavně pak rok 1990 byl tím
rokem, kdy se najednou otevřely možnosti, jak žít život jinak. Angažovanost v r. 1989 mi
otevřela možnost velké kariéry v politice, ale já se rozhodl svou aktivitu věnovat obnově a
rozvoji místa kde žiji, a tím byly rodné Bukovany. I zde byly vidět výsledky „hospodaření lidu“
z minulého období, a proto to, co čekalo nové „správce věcí veřejných“ nebylo nic
jednoduchého. Hned ve svém 1. volebním období jsem byl vděčný za své získané vzdělání
(geodet) a nabyté zkušenosti z technické oblasti (projektování sanity, ÚT, apod). Vytváření
agendy nově samostatného úřadu Obce Bukovany, uvádění nových zákonů do praxe, určení
obecního majetku apod. bylo v prvních letech tím největším úkolem. Souběžně s tím jsme se
učili nově hospodařit, tvořit rozpočty obcí na jednotlivé roky, budovat nové věci a začali jsme
zlepšovat život v obci. Vzpomínkami z té doby jsou třeba prašné komunikace, které byly po
každém dešti vymleté a musely se zavážet novým materiálem, zápach fekálií, které byly
vypouštěny ze žump na zahrady, do škarp apod., zabetonovaný návesní rybník s nevábným
obsahem, kalná pitná voda atd. Práce bylo hodně, ale proti tomu bylo naše mládí a chuť věci
změnit. Síly jsem doplňoval odreagováním od pracovních aktivit hlavně v rodině, ve sportu konkrétně ve fotbalu, v setkávání s přáteli, v nových možnostech odpočinku např. zahraničních
dovolených.
Jak šel čas, tak jsme se přehoupli do nového tisíciletí a začali si uvědomovat, jak život rychle
utíká. Ale to jsme ještě netušili, co nás čeká… Po době klidu, kdy se ve veřejnosti řešily různé
podvody politiků, kydala se špína jedněch na druhé a naopak, lidé se mobilizovali pouze před
volbami, ale jinak česká společnost bohatla a žila v nejlepší době své historie. Prvním náznakem
změny byl rozvoj technologií, který začal velmi zasahovat do života lidí. Postupně jsme
zjišťovali, že naše mládež nemá potřebu se scházet, sportovat a žít životem fyzické aktivity,
kterým jsme v mládí žili my, ale že jí stačí používání elektroniky. S nástupem „chytrých
telefonů“ a jejich používáním dnes udržují kontakt s kamarády a přáteli. Na druhou stranu
bychom bez těchto technologií těžko zvládli to, co nás potkalo na začátku r. 2020. Celosvětová
pandemie Covidu 19 s různými mutacemi v dalších dvou letech omezila možnosti kontaktu
mezi lidmi na minimum, a tak technologie zajistily možnost vzdělávání, práce z domova a
vůbec fungování lidské společnosti. Tato neznámá situace nás opět poučila, že příroda má
obrovskou moc a lidé stále nejsou na množství nebezpečí připraveni. Tato pandemie
ekonomicky zasáhla do hospodaření mnoha států, naši zemi nevyjímaje. Bohužel v naší zemi
v té době vládla populistická vláda, která této situace zneužila k rozdávání peněz nad rámec
nutných výdajů, a tak Česko výrazně zadlužila. V okamžiku, kdy všichni lidé doufali, že jsme
Covid 19 zvládli, že se z něj stala běžná respirační choroba a že budeme moci začít zase
normálně fungovat, napadlo Putinovské Rusko Ukrajinu a začalo válku. V době, kdy píšu tyto
řádky, opustilo již několik miliónů uprchlíků Ukrajinu a jen v Česku jich je více jak 300 tisíc.
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Nikdo neví, co bude dál, zda a kdy válka skončí, jak u nás budou uprchlíci dlouho apod. Navíc
válka a následné ekonomické sankce západu vůči Rusku zpřetrhaly obchodní vazby a
dodavatelské řetězce, výrazně se zdražily energie a nastalo zdražování, což zasáhlo do životní
úrovně obyvatel naší země.
Nyní ještě odbočím od předcházející úvahy a vrátím se o čas zpět. V době bohatnutí společnosti
se toto projevilo i v naší obci. Získávali jsme dotace a budovali nové věci, udržovali a
vylepšovali stávající majetek a vůbec se starali o prosperitu naší obce. S hrdostí sděluji, že naše
obec nyní disponuje majetkem téměř za ¼ miliardy Kč. Tento výsledek za 32 let mé práce ve
funkci starosty, ale i členů zastupitelstva obce, je jistě dobrým vysvědčením. Během své dlouhé
starostenské praxe jsem se setkal snad se všemi úskalími této práce v pozici veřejné osoby. Čelil
jsem vyšetřování policie na základě anonymního udání, hájil jsem se u soudu proti
neopodstatněné žalobě, obhajoval názory obce v různých situacích, stavebních řízeních,
jednáních s okolními obcemi apod. To vše s vědomím, že je to má práce, kterou musím dělat
ke spokojenosti mého zaměstnavatele – občanů Bukovan. Ne vždy jsem mohl vyhovět všem
požadavkům, které na mě či na obecní úřad byly kladeny, ale to je normální, protože pokud se
mají dodržovat určitá pravidla, tj. zákony, nařízení apod., nelze povolit něco, co zákonům
odporuje či je obchází. Proto i z výše uvedeného chápu, že nejsem oblíben u všech občanů obce.
Ale i přesto se v letošních komunálních volbách pokusím o kandidaturu na post starosty obce a
věřím, že lidé z obce ocení dosavadní práci obecního úřadu i Obce.
Tímto osobním článkem se chci představit vám, kdo mne takto neznáte a zároveň objasnit
důvody mé další kandidatury na post starosty obce pro další období.

Miroslav Šiška – starosta obce

Vážení spoluobčané,
co se týká informací ohledně dění v SDH Bukovany, budu tentokrát velmi stručná. Kromě
událostí ve výjezdové skupině se v první polovině tohoto roku nestalo nic zásadního, co bych
Vám
chtěla
sdělit.
Frekvence výjezdů byla od začátku roku poměrně vysoká. Pro představu, počet výjezdů za
celý loňský rok se rovnal tomu, co kluci zvládli v první polovině letošního roku. V první
polovině letošního roku bylo 13 výjezdů. První měsíc, tedy leden, byl bez výjezdů, v únoru
popadané stromy do komunikace – Chlístov, Bukovany, Racek, Žabovřesky. V březnu bohužel
oheň, a to v takovém rozsahu, že kluci museli za tři dny po sobě jdoucí vyjet 5x, za celý měsíc
celkem 7 výjezdů. V dubnu byl naštěstí klid. Zatím poslední výjezdy byly dva, a to 20. května.
Nejdříve spadlé stromy do komunikace Chlístov, Žabovřesky a po návratu na základnu
nahlášen další výjezd, požár truhlárny v Krhanicích, a to do ranních hodin.
V dubnu se neproškolený zbytek výjezdové skupiny zúčastnil školení dýchací techniky.
Slibovala jsem, že budu stručná, tedy poslední věc - přeji klidné, pohodové a sluníčkové
léto.
Za celé SDH Bukovany - Jana Kohoutová starostka SDH
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TJ Sokol Bukovany
Ani jsme se nenadáli a už máme za sebou polovinu roku. Naštěstí nás tento rok už tolik
neotravovala všemožná omezení jako v předešlých letech a život se nám aspoň trošku vrátil do
normálu. Proto jsme letos po dvou letech mohli konečně zase uspořádat pálení čarodějnic a
postavit májku. Vše se zdařilo, jak mělo. Čarodějnice shořela a májka nespadla, ani jí k tomu
nikdo nepomohl.
Další akcí v pořadí bylo uspořádání dětského dne. Myslím, že i ten se vydařil. Jak počasím, tak
počtem dobrovolníků, kteří dohlíželi na správné plnění soutěžních úkolů a rozdávali dětem
jejich těžce vybojované body, které děti poté směňovaly za odměny v našem kouzelném
krámku.
A teď co nás čeká v druhé polovině roku. Díky finanční dotaci od obce Bukovany budeme
rekonstruovat střechu na kabinách a sociálních zařízeních v areálu Stodoly.
Dále bude následovat další ročník nohejbalového turnaje, který proběhne 6.8.2022. Tímto bych
Vás rád všechny pozval. Sportovní zážitek je to neskutečný a k tomu můžete ještě něco dobrého
pojíst a popít.
Na konci srpna se s dětmi rozloučíme s prázdninami. Termín ještě upřesníme, proto prosím
sledujte bukovanský FB, obecní nástěnku či web.
Než se s Vámi rozloučím, tak bych rád poděkoval všem, kteří pomáhali na výše zmíněných
akcích a také těm, kteří nám je pomohli spolufinancovat, a to obci Bukovany a firmě WPCWOODPLASTIC.
Přeji dětem krásně strávené prázdniny a dospělým, ať si v klidu užijí dovolené a doufám, že se
potkáme na některých dalších akcích pořádaných Tělovýchovnou Jednotou Sokol Bukovany.

Jakub Pohunek - Předseda TJ Sokol

PROČ STÁLE NESTAČÍ KAPACITA KONTEJNERŮ
Opět se vracím k problematice odpadů a jejich třídění v obci Bukovany. Každý, kdo má zájem
o ekologii, životní prostředí, kdo se zajímá o to, jak bude příroda vypadat za pár let, se musí
zamýšlet i nad odpadovým hospodářstvím.
Zkuste se někdy podívat do kontejnerů na plasty nebo papír. Pro mě každý pohled do okolí
kontejnerů i do jejich nitra znamená beznaděj a frustraci.
Zase, znovu a opět tam jsou nesešlapané plasty, v kontejneru na papír kartony vcelku, prostě
tak, jak to někomu odpadlo od ruky.
Chtěla bych nahlédnout do hlav lidí, kteří tohle dělají, protože moje hlava to není schopna
pochopit. Kolikrát jsme psali, upozorňovali, opakovali, vyvěšovali, že platíme za dovoz
kontejneru, tedy za každý jeden svoz danou částku. Tudíž ve chvíli, kdy tam mnozí z nás vyhodí
nesešlapané plasty, vyvezeme vzduch a za ten zaplatíme. Stejná situace se odehrává v modrém
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kontejneru vedle. Je to tak těžké pochopit? A to je také odpověď na titulek tohoto zamyšlení.
Kontejnery nikdy nebudou stačit, když jistá skupina lidí bude vyhazovat plastové lahve bez
sešlapání a krabice bez rozebrání.
Cítím určitou bezmoc – spoustu let opakuji pořád to samé dokola. Nevěřím, že je tady všem
všechno jedno, že nikoho nic nezajímá, že lidé nečtou, že je jim prostě fuk, že náklady na
odpady, na které si mnohdy nejvíce stěžují, rostou právě jejich vinou. Věřím, že většina našich
občanů je rozumná.
Dění v obci se dost řeší na sociálních sítích. Možná kdyby se méně psalo a kritizovalo, víc se
koukalo kolem sebe nebo se zajímalo o svoje okolí, bylo by to ku prospěchu všech. Pokud
někdo např. na FB řeší odpady s dovětkem, že neví, kde se má na problematiku odpadů v obci
zeptat, je to dosti smutné...
PROSÍM. Přemýšlejte, než odpadky vyhodíte, zda by nešlo je lépe vytřídit, vyhodit, zmenšit
nebo zlikvidovat tak, jak se to má dělat správně.
Málokdo z občanů si uvědomuje, že dosud veškerý tříděný odpad, což je plast, sklo, papír,
bioodpad, celoroční odkládání větví na zahradu OÚ, železo, nebezpečný odpad, velkoobjemový
odpad, oblečení, že toto vše je pro naše občany ZDARMA. Všichni si platí jen svůj odpad z
domácnosti, ostatní platí obec, a rozhodně se nejedná o malé částky. Buďme tedy vstřícní k
sobě samým a nebuďme lhostejní k přírodě, svému okolí a ostatně ani k budoucnosti.

Blanka Štikarová – místostarostka obce

NOVÝ ODPADOVÝ SYSTÉM V OBCI BUKOVANY.
Celé roky se nám osvědčoval systém poplatků za odpady v té formě, že ten, kdo třídil, využíval
14tidenní svoz popelnice, komu to z nějakého důvodu nestačilo, měl popelnici
s každotýdenním odvozem.
Od toho se odvíjel i poplatek. A postupem času se nám ty nůžky rozvíraly více a více a třídiči
měli platbu o velkou část nižší. Dokud nepřišel nový zákon, který řekl, že tento systém je
diskriminační vůči
jedné skupině obyvatel. Dlouho jsme zvažovali různé alternativy.
Nejspravedlivější by bylo, kdyby každou popelnici svozové auto zvážilo, nasčítalo váhu odpadu
a na konci roku by byla vystavena faktura s množstvím a částkou za každou popelnici. To je
zatím v dohledné, ale přesto budoucnosti.
Letošní rok bereme jako přechodový, bez rozlišování množství a frekvence svozu. Je opravdu
zajímavé to sledovat…dokud byl rozdíl v poplatku, všichni řešili, jestli se vejdou nebo
nevejdou do frekvence 14 dnů…šlo o peníze a vyplatilo se lépe třídit. Letos? Všichni platíme
stejně, tak nebudeme třídit nic a pořídíme si velkou popelnici! Vždyť je to za jedny peníze.
A plán na příští rok? Pokusíme se nastavit spravedlivější systém, přesto, že dokonalý ještě není
a nebude. Každý bude mít možnost si zvolit velikost nádoby, která mu bude na jeho domovní
odpad stačit. Varianty budou 80, 120 a 240 l. Výše poplatku se bude samozřejmě odvíjet od
velikosti vyvážené nádoby. Frekvence svozu bude s největší pravděpodobností i nadále 14 dní.
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Asi bude zajímavé sledovat, jak najednou těm, co nestačila 120 l popelnice a museli mít velkou
240 litrovou, bude zase stačit popelnice menší…
Připravujeme novou obecně závaznou vyhlášku o systému třídění komunálního odpadu. Včas
budeme informovat o výši poplatku za jednotlivé typy nádob. Zveřejněno to bude na webových
stránkách obce, na nástěnkách, bude možné se informovat na obecním úřadě.

Blanka Štikarová – místostarostka obce

Vážení a milí čtenáři,

Nemusí to být dlouho, stačí půlhodinka před spaním. Když dítě poslouchá, jak mu čteme, má
pocit bezpečí a lásky. Příjemným způsobem rozvíjí svou fantazii, rozšiřuje si slovní zásobu,
posiluje paměť a odměnou vám bude krásný, až magický vztah, pevné pouto mezi dítětem a
dospělým.
Knihovna, tak jako každý rok, na dva měsíce prázdnin bude uzavřena, ale připravuji jeden
termín otevření i během této doby, který včas oznámím. Přijďte si pro knihy a časopisy na Vaši
letní dovolenou.
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Stále je z čeho vybírat
Stáňa Machová - knihovnice

Poděkování
Rád bych na tomto místě veřejně poděkoval za práci pro Obec Bukovany paní Blance
Štikarové, která se po 24 letech práce na obecním úřadě rozhodla skončit ve funkci
místostarostky obce. Další poděkování patří rovněž ženě, a to paní Věře Matouškové, která
se po dobu 16 ti let účastnila práce v zastupitelstvu obce a také se rozhodla ukončit tuto
veřejnou činnost. Oběma ženám přeji zdraví a pohodu v dalším životě.

Miroslav Šiška – starosta obce

Na přiložené fotografii je rozšířená čistírna odpadních vod
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