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BUKOVANSKÝ ZPRAVODAJ 
Vydává Obecní úřad Bukovany, okr. Příbram 

 
Číslo 2         Ročník 2018 

 

 
 

 
Vážení spoluobčané, přátelé a hosté, 
 
 zdravíme Vás u druhého čísla obecního zpravodaje, ročníku 2018. Dětem právě 
končí prázdniny a nastanou jim opět školní povinnosti. Pro nás pro všechny skončila 
nesnesitelná vedra a počasí konečně přineslo tolik očekávaný déšť. 
 

CO SE UDÁLO 
 
 Od 13. dubna jsou na Ovčíně opět kozy a ovce. Narodila se zde dvě kůzlata, 
jejichž počáteční stav nevypadal vůbec dobře. Díky několika ochotným dobrovolníkům 
se je podařilo zachránit a nyní se již mají čile k světu. Chtěl bych tímto poděkovat JSDH 
Zalužany, především Tomáši Pecharovi a Jirkovi Macounovi ml. za několikeré doplnění 
vody do nádrže, aby zvířata netrpěla žízní, a zároveň zalití nově vysazených stromů 
v aleji do Hlinovky. Pokud se půjdete podívat na kopec, vezměte s sebou vodu např. do 
plastové lahve a obsah přelijete do nádrže nebo napájecího koryta. 

Nyní, během září, bude provedeno kosení severozápadní části. Ještě je třeba 
dodat, že pro letošní rok byly schváleny Ministerstvem životního prostředí finanční 
prostředky na pastvu a kosení ve výši 87%. 
 

16. června se konala XII. Zámecká slavnost v Dětské odborné léčebně Ch. G. 
Masarykové, která byla zakončena večerní taneční zábavou s kapelou Dlouhá noc. 
Vzhledem k tomu, že se léčebně letos podařilo získat finanční podporu ze 
Středočeského kraje, léčebna nakonec zrušila žádost o finanční příspěvek od obce.  

 
Následující sobotu, 23. června, Spolek rybářů pořádal dětské rybářské závody, 

které se protáhly do odpoledních hodin a následně byly zakončeny večerním posezením 
za doprovodu kytar v pohostinství.  
 

26. července se od 18:00 hodin v budově obecního úřadu konalo setkání s Ing. 
Arch. Šmolíkem a Ing. Krejsou, kteří zpracovávají územní plán. Občané měli možnost 
položit dotazy a připomínky. K našemu překvapení se zúčastnil pouze jeden ohlášený 
občan. 
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Ve dnech 27. – 29. července jsme se zúčastnili XXVI. ročník srazu obcí 
Bukovany, letos u Týnce nad Vltavou. Počasí bylo slunečné a teplé, jako skoro celé léto.  
Ubytování bylo hezké, strava chutná, ale co nás nemile překvapilo, forma jejího 
servírování – zavařené v plastových krabičkách. Akce se zúčastnilo cca 120 lidí 
z ostatních Bukovan, na jednoho připadlo 5 krabiček, příborů a kelímků. Vzniklo tak 
veliké množství plastového odpadu, který zamořuje naši planetu. Tento nebyl ani tříděn, 
ale rovnou vhazován do pytlů vč. zbytků jídel. Zároveň nás zklamalo, že jsme neviděli 
akci „navíc“, která by připomínala 700leté výročí benešovských Bukovan. 
 Celkové první místo získaly domácí Bukovany u Benešova. Naše obec vybojovala 
2. místo, o které se dělí s Bukovany u Sokolova. Čtvrtý skončil Nový Bor, pátý Kyjov a 
na posledním místě Olomouc. Všem našim soutěžícím patří veliké díky za podané 
výkony. 
 V minulých letech byla nastolena otázka, jak dál se srazy, vzhledem 
k upadajícímu zájmu účastníků. Letos bylo rozhodnuto, že každoroční setkání obcí 
budou pokračovat i v následujících letech. XXVI. ročník, v roce 2019, by se měl konat 
v Bukovanech u Sokolova. Dle slov současného starosty, Miroslava Stropka, on je pro 
pořádání, ovšem čekají nás všechny volby do zastupitelstev obcí, a není tedy jisté, kdo 
bude ve vedení té které obce. V případě nesouhlasu nového sokolovského 
zastupitelstva by se pořadatelství ujaly Bukovany u Nového Boru. 

 
18. srpna se konalo pod vedením RNDr. Ondřeje Sedláčka X. otevírání motýlích 

rezervací ve Vrančicích a následně se většina zúčastněných přesunula do Bukovan. 
Vzhledem k velmi suchému letošnímu létu se posezení s opékáním jehněte konalo u 
nohejbalového hřiště. Na motýly se nezapomnělo, a navečer byla zorganizována 
procházka s výkladem po Ovčíně. 

 

CO NÁS ČEKÁ 
 
V květnu proběhla oprava pravé strany můstku v Sedlečku, přes potok Soudný, 

který je v havarijním stavu. V září bude provedena rekonstrukce levé strany můstku.  
 
8. září se koná na fotbalovém hřišti pouťová zábava s kapelou Signál. Začátek je 

od 20:00, vstupné činí Kč 70,-. Přijďte posedět, popít, popovídat a samozřejmě 
zatancovat se známými a kamarády, a symbolicky tak zakončit léto.  

 
Na 15. září se obec zapojila do Celosvětového dne úklidu. K akci se přihlásil i 

registrovaný spolek Kamarádi Honzíka z Pomuka a účast je přislíbena i z Dětské 
odborné léčebny Ch. G. Masarykové. Budeme rádi za každého, kdo nám pomůže 
s odklizením nepořádku v obci a okolí. Zároveň prosíme o nahlášení černé skládky nebo 
místa, kde by byl třeba nepořádek uklidit. Prozatím máme naplánovanou likvidaci 
skládky porcelánu na Ovčíně. 

 
 
Ve dnech 5. a 6. října se konají volby do zastupitelstev obcí. U nás bylo 

zastupitelstvem pro další volební období schváleno opět pětičlenné zastupitelstvo a do 
voleb se registrovalo 7 nezávislých kandidátů. Voličům přejeme šťastnou ruku a nově 
zvolenému zastupitelstvu mnoho úspěchů. 



3 

V říjnu by měla pokračovat přednáška o Japonsku RNDr. Vladimíra Kopeckého 
Jr. PhD. O termínu budete včas informováni. 

  
V nejbližších dnech by SDH Zalužany měl 

převzít novou cisternu Scania P480 CP31 CAS20 
4x4. Pro představu připojujeme ilustrační 
obrázek vozu. Přejeme bezproblémový provoz 
automobilu, který přispěje ještě k rychlejším a 
kvalitním zásahům těchto dobrovolníků, kteří se 
však mohou svým přístupem a zápalem 
srovnávat s hasiči profesionálními.   

 
 

ODPADY 
 

Lineární a úsporné zářivky a vysloužilé baterie je možné vložit do určených 
boxů v chodbě na obecním úřadě. 

Kontejner na drobné elektrozařízení a barel na použitý rostlinný olej jsou 
umístněné v chodbě pohostinství. V případě nedostupnosti je možné uvedené odevzdat 
u některého ze zastupitelů, kteří je do určených boxů předají. 

Kontejnery na sklo, plasty, nápojové 
kartony a papír – na obecním úřadě je možno si 
bezplatně vyzvednout tašky na tříděný odpad. Jedná 
se o set na sklo, papír a plasty, ve dvou velikostech 
– menší o obsahu 20 litrů, větší o obsahu 40 listrů. 

U EKO-KOMu bylo požádáno o bezplatné 
zapůjčení kontejneru na plast, který by byl umístěn 
na konci Sedlečka směrem k rybníku Veselému. Pro 
letošní rok byly finanční prostředky vyčerpány a je 
tak třeba podat žádost na konci tohoto roku.  

Obec se v současné době nachází na celkovém 44. místě obcí Středočeského 
kraje do 499 obyvatel, v soutěži My třídíme nejlépe. Pokud odevzdáváte kovový odpad 
či papír ve výkupně druhotných surovin, zašlete nám kopii dokladu, neboť i tento sběr 
se do celkového výsledku započítává. Na příští rok by rovněž bylo vhodné rozšířit 
sběrná místa o kontejnery na nápojové kartony. 

 
Sběr nebezpečného odpadu (televize, akumulátory, lednice, vyjetý olej, 

barvy, kyseliny, pesticidy, pneumatiky bez disků) bude probíhat opět na podzim.         
O přistavění kontejneru budete včas informováni na webových stránkách obce, úřední 
desce nebo prostřednictví aplikace Hlášení obecního rozhlasu. 

 
Nadměrný komunální odpad – kontejner byl přistaven u obecního úřadu 

v týdnu od 2. do 8. 7. 2018. Zde musíme apelovat na některé neukázněné občany, kteří 
do komunálního odpadu vyhodili lednici, pneumatiky, železo, papír, polystyren aj. 
Takovýto odpad patří do jiných kontejnerů.  
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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 
 
Veřejný rozhlas 

Vzhledem k velikosti naší obce je vybudování veřejného rozhlasu neefektivní a 
neekonomické. O nabídce, kterou obec obdržela, jste se mohli dočíst v minulém čísle. 
Rád bych Vám připomněl, že je možné se registrovat do systému „Hlášení rozhlasu“.  

U některých z Vás vznikly obavy z poskytnutí podpisu, či nějakého úpisu. Do 
systému se lze registrovat na webových stránkách www.bukovanypb.hlasenirozhlasu.cz, 
kde nemusíte uvádět svůj podpis. Můžete tak být informováni prostřednictvím emailu o 
chystaných akcích, dokumentech, nabídkách zaměstnání aj., popř. prostřednictvím SMS 
o krizových situacích. 

Od 1. 9. 2018 začíná placený provoz této služby (podařilo se nám vzhledem 
k velikosti obce dojednat nižší měsíční 
sazby), pro občany samozřejmě 
zůstává tato zcela zdarma. Přílohou 
zpravodaje je informační letáček 
Hlášení obecního rozhlasu, který 
v minulosti již mnozí z Vás obdrželi do 
poštovních schránek. Byli bychom 
rádi, kdyby se Vás registrovalo co 
nejvíce a mohli jsme Vám tak 
poskytovat aktuální a včasné 
informace.  

 
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, lze jej uhradit bankovním převodem     
na č. ú. 0045823211/0100, do poznámky uveďte „Poplatek za psa 2018 – „Vaše 
příjmení“. 

 
Pivní sety 

Obec pořídila 20ks pivních setů, které je možné si v případě zájmu zapůjčit za 
cenu Kč 500,-/víkend. 
 
Kaple Sv. Panny Marie v Holušicích 

Jak bylo uvedeno v minulém čísle zpravodaje, zastupitelstvo se dohodlo na 
kompletní opravě kaple Sv. Panny Marie v Holušicích, která je v majetku obce a 
v současné době je již ve velmi špatném stavu. Z důvodu neúspěšného podání žádosti o 
dotaci se tato akce přesune na rok 2019.  
 
Rekonstrukce komunikace III/10250 a rybníka Kovárny 

Starosta se setkal s projektantem Ing. Toušem ohledně projektu rozšíření 
současné hráze a komunikace. Dle náhledu do katastrální mapy by bylo možné 
současnou hráz rozšířit o cca 0,5m k Prostřednímu rybníku a směrem do rybníku 
Kovárny rovněž o cca 1,5m.  

Zastupitelstvo schválilo pořízení projektové dokumentace na odbahnění rybníka 
Kovárny a opravu a rozšíření hráze. Současně budou zahájena jednání s dalšími úřady, 
které se musí především k úpravám rybníku vyjádřit.  
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ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
Ing. David Kaiser, starosta    Jiří Macoun, místostarosta 
tel.: 723 25 25 23      tel.: 604 75 11 10 
email: bukovanypb@seznam.cz    email: bukovanypb@atlas.cz 
 
 
 
Hana Pivoňková, zastupitelka    Lubor Vopat, zastupitel 
tel.: 602 33 81 98      tel.: 602 15 53 42 
email: hankapivo@seznam.cz    email: lubor.vopat@seznam.cz 
 
 
 
Lukáš Voska, zastupitel 
tel.: 725 51 48 59 
email: voskalukas@gmail.com 
 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Jakub Iran 
tel.. 732 63 33 84 
email: jakub.iran@sms-sluzby.cz  
 

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


