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Vážení spoluobčané,
s příchodem nového roku jsme všichni nepochybně očekávali zlepšení situace
ovlivněné koronavirovou pandemií. Nyní, s končícím jarem, se tak opravdu děje a
společenský život se opět vrací k normálu, i když stále s určitými omezeními.
I přesto obec v době vládních omezení a nařízení pokračovala v plnění
schválených investičních záměrů, jak se dočtete níže. Věřím, že tyto investice přispějí ke
zlepšení kvality života v naší obci.
Přeji Vám krásné nastávající letní dny, hezkou dovolenou, a především pevné
zdraví.
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CO SE UDÁLO
Prvním z investičních záměrů, který byl schválen na počátku roku 2020, je
rekonstrukce nohejbalového hřiště na hřiště víceúčelové s umělým povrchem
EPDM.
Práce byly zahájeny v druhé polovině
listopadu 2020, kdy došlo ke stržení stávajícího
povrchu, celkovému prodloužení a rozšíření plochy
hřiště, osazení obrubníků a položení štěrkové vrstvy.
Vzhledem
k nevhodným
teplotám
pro
pokládku
umělého
povrchu
byly
práce přerušeny, a na MMR požádáno o prodloužení
ukončení prací do dubna 2021. Této žádosti bylo
vyhověno, a termín dokončení prodloužen
do 30. 4. 2021.
Zima 2020/2021 byla nečekaně dlouhá, a
ani v březnu nám počasí ještě „nehrálo do karet“.
Práce mohly být obnoveny až v druhé polovině
dubna, kdy byla položena základní vrstva SBR a
poté vrchní vrstva EPDM. Následně byly
nainstalovány brankokoše (branky na malou
kopanou a v horní části umístěné koše na
basketbal) a ochranné sítě. Na závěr bylo
provedeno lajnování herních plochy. Hřiště je nyní
určeno na nohejbal, volejbal, badminton,
basketbal/streetball a malou kopanou. Po
stranách jsou pro menší děti umístěni skákací panáci, skok do dálky a vedle laviček
twister. Práce na rekonstrukci hřiště byly provedeny v termínu, a dne 30. 4. 2021
oficiálně předáno obci do užívání.
Celkové náklady činí: Kč 1.395.992,37,- vč. DPH
Dotace z MMR ČR: Kč 913.967,- vč. DPH
Dodavatel: 4soft s. r. o.
Krkonošská 625
468 41 Tanvald
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V květnu jsme ve spolupráci s dobrovolníky provedli izolaci soklu na budově
obecního úřadu, a zavezli propadlinu mezi budovou a hřištěm. V následujících týdnech
bude terén dorovnáván zeminou a oset trávou, aby došlo ke srovnání výšky terénu
s úrovní hřiště a byla obnovena přírodní plocha.

Hřiště je celoročně volně přístupné všem, dodržujte prosím provozní řád hřiště.
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Druhým právě prováděným projektem jsou „Bukovanské aleje“, jehož
základním cílem je podpora biodiverzity a ekologické stability území - zvýšení podílu

rozptýlených prvků zeleně v krajině přispívá k přirozenému zvýšení druhové
rozmanitosti a zajištění nových rozmnožovacích i potravních možností hmyzu, volně
žijících živočichů i hnízdních možností ptáků. Cílem je rovněž propojení přírodě blízkých
biotopů v krajině, posílení základní sítě málo funkčních či nefunkčních biokoridorů v
zemědělsky využívané krajině (podpora druhové rozmanitosti s ohledem na zachování
původní, historicky dané skladby dřevin místní krajiny).
Založením nové aleje „Na hájku“ (pozemek parc. č. 546) dojde k realizaci
navrženého lokálního biokoridoru (v současné době nefunkční biokoridor, v Územním
plánu označen KO14), který plynule navazuje na
registrovaný významný krajinný prvek „Pastvina u Bukovan“
(pozemek p. č. 487/1 a 487/3 v k. ú. Bukovany u Kozárovic:
lokalita s dochovanou různorodostí travinno-bylinných
porostů
s
dominantním
smělkem
jehlancovitým,
s chráněnými druhy rostlin vstavač kukačka a vemeník
dvoulistý; v ÚP KO5) a
dojde k volnému propojení
s
navrženým
plošným
interakčním prvkem (ÚP
KO3).1

Na přelomu března a dubna, tj. v době vegetačního
klidu, byl proveden výřez a likvidace většiny křovin,
náletů a některých neperspektivních jedinců v aleji na
pozemku
parc.
č. 508/1 a 545. Po
odkvětu
bude
proveden výchovný
řez na stávajících
stromech a na podzim bude dle projektu vysazeno
43 kusů třešní. Spolu s tím dojde k výsadbě nové
aleje, která bude čítat 39 kusů třešní a 2 ks dubu.

Celkové předpokládané náklady: Kč 1.365.969,73,- vč. DPH.
Projekt bude spolufinancován z Operačního programu životní prostředí, Evropského
fondu pro regionální rozvoj, částkou ve výši 80% nákladů.
Dodavatel: Ing. Václav Šmejkal
Št. Dvořáka 543
399 01 Milevsko
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Projektová dokumentace „Bukovanské aleje“; Bc. Alice Kotrbová; str. 5, 6; 2020
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Na rok 2021 byla rovněž podána na Agenturu ochrany přírody a krajiny žádost
o finanční prostředky z Programu péče o krajinu na kosení, pastvu a výřez na VKP
Pastvina u Bukovan, na kterou, jak je zmíněno výše, bude navazovat nová alej.
Udržovaná
plocha
zůstane
v rozsahu jako v roce 2020, tj. pastva
34800 m2, kosení 15400m2. Výřez bude
proveden zejména v jižní části svahu.
Zájemci o samovýrobu palivového dřeva,
případně kosení, se mohou obrátit na
obecní úřad do 30. 9. 2021, resp. 30. 6.
2021.

Na podzim byl proveden výřez a likvidace
náletů a šípků na jižním svahu…

… a zdravotní řez v aleji od Sedlečka k Doubku. V té
bude letos dosazeno několik ovocných stromů.
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Na konci roku 2020 obec odkoupila od
soukromého vlastníka bývalou „slepičárnu“ na
Sobotce, která se nachází na pozemku st. č. 95
a 421/17. Pozemky byly již ve vlastnictví obce.
Od paní Libuše Slavíkové obec zároveň získala
darem pozemek 421/20, který s uvedenými
sousedí. Tímto bychom chtěli ještě jednou
poděkovat paní Slavíkové za její vstřícný krok.

Během dubna došlo vlastními silami
k většinovému výřezu náletů a nevhodných
stromů.
V lednu bylo požádáno o zařazení místa na
seznam brownfieldů u agentury Czech Invest.

Prozatím není jednoznačně stanoveno, jak
bude s objektem a celým pozemkem naloženo.
Nějaké vize jsou – např. 2 obecní byty, sklad pro
potřeby obce, nebo společenská místnost.
Samozřejmě uvítáme Vaše návrhy a představy, co
by zde mohlo být vybudováno, a následně tak
zaneseno i do připravovaného nového Rozvojového
strategického plánu.

V únoru obec převzala projektovou dokumentaci na rekonstrukci rybníka
Veselý. Plánované náklady jsou vyčísleny na Kč 2.017.000,- bez DPH. Současně
s odbahněním bude třeba zvýšit hráz na
jihovýchodní straně rybníka a vybudovat nový
bezpečnostní přeliv, aby bylo vyhověno
současně platným normám.
S obcí Kozárovice byly směněny drobné
pozemky a v okolí rybníka tak vzniklo souvislé
území ve vlastnictví obce.
Obec v současné době vyčkává na
vypsání vhodného dotačního titulu.

Zpracovatel projektu: Projektový ateliér Dlabáček s. r. o.
Prof. Smotlachy 13
500 08 Hradec Králové
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Vzhledem k výše uvedeným projektům byla prozatím odsunuta oprava kaple Sv.
Panny Marie v Holušicích, která je v majetku obce a v současné době je již ve velmi
špatném stavu.
V lednu byl zrušen telefonní automat. Budku obec odkoupila, s tím, že bude
předělána na knihobudku. Zároveň bychom rádi upravili celé prostranství před obecním
úřadem, nejprve však musí být vyřešeno čištění odpadních vod z budovy obecního
úřadu. Poté může dojít k
instalaci několika herních prvků,
mobiliáře, vysazení stromů a
osazení květinových záhonů a
živého plotu.
Zároveň
u
CETINu
žádáme o zrušení sloupu na
telefonní kabel a jeho uložení
do země.

Začátkem března bylo nutné pokácet
jírovce u kontejnerů před obecním úřadem, neboť
jejich stav byl již značně narušen. Pokud by
stromy rostly uprostřed volné krajiny, nebyl by
problém je nechat dožít. Vzhledem k jejich
umístění u komunikace bylo rozhodnuto o jejich
pokácení, aby nebylo ohroženo zdraví obyvatel.

Obec připravuje nový strategický rozvojový plán. Určité představy, do čeho
investovat, co budovat apod. máme, ale samozřejmě nám záleží i na nápadech a přání
Vás, občanů. Sdělte nám je nejlépe do 31. 12. 2021 na email bukovanypb@seznam.cz
popř. písemně na adresu obecního úřadu.
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CO NÁS ČEKÁ

Poděkování patří dárcům odměn pro děti:
Martin Sobek, Praha (vč. sportovního vybavení pro obec)
Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové, Bukovany
EKO-KOM s. r. o. (Pavel Kubásek)
RUMPOLD-P s. r. o., Příbram
Denisa Růžičková, Příbram – www.prodetiarodice.eu
Petra Hrabíková, Bukovany

V sobotu 3. 7. 2021, pokud to vládní opatření dovolí, se bude konat taneční
zábava s kapelou A je to!
Na sobotu 4. 9. 2021 je naplánovaná taneční zábava s kapelou Signál.
Máte-li zájem o provozování občerstvení na výše uvedených zábavách, případně
víte o někom, kdo by měl zájem, kontaktujte nás.
V letošním roce si naše obec připomíná 705 let od první písemné zmínky.
Vzhledem k stále trvajícím omezením jsme upustili od oslav k tomuto výročí.
Rok 2021 je významný i pro Dětskou odbornou léčebnu Ch. G.
Masarykové, která si připomíná 90 let od jejího založení. Rovněž zde se oslavy konat
nebudou.
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ODPADY
Svoz komunálního opadu zajišťuje i v letošním roce Rumpold-P s. r. o. Vzhledem
k navýšení cen za tunu skládkovaného odpadu bylo nutné navýšit i cenu známek za
svoz.

Upozorňujeme, že dle čl. 6 obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 je každý majitel
rodinného domu, chaty a chalupy vlastnit dostatečný počet sběrných nádob nebo
jednorázových pytlů na odstranění směsného komunálního odpadu, aby nedocházelo
k jejich přeplňování.
Sběr nebezpečného odpadu (televize, akumulátory, lednice, vyjetý olej,
barvy, kyseliny, pesticidy, pneumatiky bez disků) se uskuteční v pondělí 12. 7. 2021, v
Bukovanech od 7:00 do 7:10 (u OÚ), od 7:15 do 7:25 v Sedlečku u nástěnky.
Kontejner na nadměrný komunální odpad bude přistaven u obecního úřadu
od 9. 7. do 12. 7. 2021.
Kontejner na bioodpad bude přistaven v září – říjnu. Přesný termín bude včas
sdělen.
Na obecním úřadě je umístěn box na lineární a úsporné zářivky, žárovky,
vysloužilé baterie, drobné elektrozařízení a barel na použitý rostlinný olej.
Pro usnadnění třídění skla, plastů,
nápojových kartonů a papíru, je možné si
bezplatně vyzvednout set tří tašek na tříděný odpad,
každá o obsahu 20 litrů.
V květnu byly zakoupeny 2 nové kontejnery
na plasty (a nápojové kartony) s otvory na
rozměrnější nádoby, a 1 na sklo s průřezem na
tabulové sklo. Na plasty a sklo je umístěn u
obecního úřadu, kde bude ještě během června
umístěn kontejner na textil. Stávající kontejnery byly
umístěny k dosud samostatně stojícím kontejnerům. Nyní jsou tak po vsi 3 stanoviště
s kontejnery na plasty a sklo a 3 stanoviště vč. kontejneru na papír.
Chtěli bychom Vás zároveň poprosit o spolupráci - pokud odevzdáváte kovový
odpad či papír ve výkupně druhotných surovin, zašlete nám kopii dokladu, neboť i tento
sběr se započítává do celkového přehledu o sběru tříděného odpadu.
9
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PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST NA ÚSEKU POŽÁRNÍ
OCHRANY
Obec má ze zákona povinnost zajistit preventivně výchovnou činnost na úseku
požární ochrany. Proto Vám na dalších stránkách přináší některé vybrané informace.
Jelikož se blíží topná sezóna, rádi bychom Vás informovali o změně v legislativě, která
se Vás může týkat.
Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru
České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tak je tato problematika již pevně
ukotvena v zákoně.
K novinkám patří povinnost oprávněné osoby vypracovat písemnou zprávu o
provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků,
musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním
úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru dle typu zjištěného nedostatku.
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu:
je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na
plynná paliva. Nové nařízení vlády umožňuje občanům, aby si čištění provedli sami.
Čištění spalinové cesty se provádí odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě.
Minimálně jednou do roka by měl komín prohlédnout kominík.
Kontrolu, čištění a příp. revizi spalinové cesty by měla provádět odborně
způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení konstrukčního provedení spalinové cesty
včetně připojení spotřebiče paliv, posouzení provozuschopnosti komína, posouzení
přístupu ke komínu, posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty a zajištění
požární bezpečnosti stavby.
Bližší podrobnosti naleznete ve vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty.
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JAK SE CHOVAT PŘI SILNÉM VĚTRU
Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo
upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou
v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy,
skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají
smrtící zbraně.
Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou
statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo
v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny, rozhodně
nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry. Neparkujte auta pod stromy či
v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné
poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu
s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka
sjízdná, abyste neuvízli.
Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.
Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly, schopnosti
a možnosti.
NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana
majetku.
JAK SE CHOVAT PŘI BOUŘCE
Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud
předpověď hlásí výskyt bouřek. Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se.
Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty
s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné
hromosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším
porostu nebo úzkém údolí.
Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod
převisy nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu. Velké bezpečí neskýtají
ani velká stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde
v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení.
Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na
vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického
vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky
neopírejte o zeď či skalní stěnu.
Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li Vás bouřka
na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině.
Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na
zem si rozhodně nelehejte.
Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké
nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani
telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči. Nezdržujte se v blízkosti
potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně
ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) Vás před přímým zásahem
blesku neuchrání.
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Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují totiž
jako hromosvod.
Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod
osamocenými stromy, v obou případech by vás blesk mohl zasáhnout.
Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 sekund mezi hřměním a
bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň
10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním a bleskem).
Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen
blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné
vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, odletující větve můžou způsobit vážná
zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále pod
proudem).
Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš
obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie
spolehlivou ochranu. V případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající
stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním
povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě
zaparkovaném na bezpečném místě.
Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě a dále od
vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a
odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka.
Pokud je lidský život, zdraví, popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte
hasiče na číslo 112 nebo 150.
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OSTATNÍ
Informace z obce
Rádi bychom Vám připomněli, že je
možné se registrovat do systému „Hlášení
rozhlasu“, a to bezplatně na webových
stránkách www.bukovanypb.hlasenirozhlasu.cz.
Můžete
tak
být
včas
informováni
prostřednictvím emailu či SMS o chystaných
akcích, dokumentech, nabídkách zaměstnání,
krizových situacích aj.

Nová služba ČEZ - Distribuce od ledna 2021
Nově se zákazník o odstávce dozví
• individuálně emailem nebo SMS po zaregistrování služby na webové stránce
www.cezdistribuce.cz/sluzba
• nebo na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky
Letáky, jak bylo dosud zvykem, nebude již ČEZ Distribuce vyvěšovat.

Poplatky za psy
Majitelé psů jsou dle vyhlášky č. 1/2008, ze dne 31. 10. 2008, povinni hradit
místní poplatek ze psů ve výši Kč 130,- za rok, vždy do 31. března příslušného roku.
Dosud někteří tento poplatek nemají uhrazen. Platbu lze provést i bankovním převodem
na č. ú. 0045823211/0100, do poznámky uveďte „Poplatek za psa 2021 – „Vaše
příjmení“.
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Na pomoc rodinným pečujícím – Poradna Včera
Pečujete doma o svého blízkého? Nabízíme všestrannou odbornou pomoc a
doprovázení těm, kteří v Příbrami a jejím okolí pečují o blízkého s poruchou paměti.
Poskytujeme sociálně právní poradenství, psychosociální podporu, vzdělávání v oblasti
každodenní péče a komunikace s lidmi s Alzheimerovou nemocí či některým typem
demence. Nově je pro vás zřízena specializovaná poradna s názvem Poradna Včera,
která je umístěna v pasáži Horymír na náměstí T.G.M. ve 3. patře. Poskytujeme
podporu pečujícím i v terénu a on-line formou. K dispozici vám jsou odborníci z oblasti
sociální práce a péče, práva, neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče. Veškeré
služby poskytujeme zdarma.
Příbramská Poradna Včera tak navazuje na úspěšnou práci v jiných
středočeských městech (Beroun, Mělník, Nymburk aj.), kterou zaštiťuje organizace
Dementia I. O. V. (Institut osvěty a vzdělávání).
Rádi uvítáme spolupráci s ostatními zdravotnickými a sociálními službami pro
seniory na Příbramsku. Otevírací doba poradny je v pondělí od 8 do 13 hodin, pro
terénní služby je vyhrazena doba ve středu od 12 do 17 hodin. Pokud vás trápí
problémy spojené s domácí péčí, můžete se na nás obrátit prostřednictvím telefonu
775 292 884, e-mailu poradna.pribram@dementia.cz nebo využít chatového
poradenství na https://dementia.cz/chat.
Jsme tu pro Vás

Markéta Padevětová
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Ing. David Kaiser, starosta
tel.: 723 25 25 23
email: bukovanypb@seznam.cz

Jiří Macoun, místostarosta
tel.: 604 75 11 10
email: bukovanypb@atlas.cz

Lubor Vopat, zastupitel
tel.: 602 15 53 42
email: lubor.vopat@seznam.cz

Bc. Vratislav Šrajer, DiS., zastupitel
tel.: 777 00 49 23
email: vratislavek@seznam.cz

Jaroslav Slavík, zastupitel
tel.: 606 63 91 52
email: jarin.slavik@seznam.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Zuzana Krausová
tel.. 604 67 98 89
email: zuzana.krausova@sms-sluzby.cz

Obec Bukovany, Bukovany 40, 262 72 Březnice, ID: ibcbq5p
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