Č.

8,9,10

Měsíc srpen, září, říjen

4,-Kč

O b e c n í ú ř a d i n f o r m u j e ...
(o dění v obci a okolí)
SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN
Rádi bychom připomněli úspěšnou červnovou akci „sportovní dětské odpoledne“ pořádané ke
Dni dětí. Pro ně bylo připraveno 10 soutěží, hasičské auto, projížďka na koníku, občerstvení,
malování dětí, opékání buřtů. U každé soutěže každý účastník obdržel dárek. Novinkou bylo
pro každé dítě talířek s několika druhy ovoce.
Velký dík patří sponzorům Českému svazu žen Velká Buková, Obci Velká Buková, Sboru
dobrovolných hasičů Velká Buková a p. J. Řehořovi

POSVÍCENÍ
Máme opět posvícení, které datumově vyšlo na 8.10.2016.
A vše začalo v sobotu v 8.00 hod. již 4. ročníkem nohejbalového turnaje o Posvícenský koláč,
kterého se zúčastnila 3 družstva, a i když počasí nám zrovna moc nepřálo, byla zima, tak ani
soutěžícím ani přihlížejícím a fanouškům to nevadilo. Dobrovolní hasiči z velké Bukové všechno
pěkně zorganizovali a zajistili přístřešek s posezením proti dešti a teplé občerstvení v podobě
čaje, kávy a grogu a také piva a limonády a sušenek a brambůrků a grilovaných klobás a cuket.
Soutěžící hráli jak o život, asi aby jim nebyla zima a v odpoledních hodinách vše skončilo v
tomto pořadí:
1. BUKOVÁ REPRESENT - Zoul Jakub, Svoboda Pavel, Knot Ondra
2. PRĎOŠI – Matějovský Marek, Matějovský Petr, Zíka Honza, Panc Martin
3. VŠETATY-NATRHNEM TI P...L BOBO – Horn Jakub, Horn Václav, Srb Zdeněk
Po skončení nohejbalového turnaje hasiči rychle uklidili hřiště a hurá na sál hospůdky Na
Kovárně, kde se konala posvícenská zábava, na které hrála kapela Kastelán. Účast byla hojná a
všichni se dobře bavili až do ranních hodin.
V pondělí 10.10.2016 se potom konala Pěkná hodinka v hospůdce Na Kovárně, kam do 14.00
hod. ženy nechodí, protože je to čistě pánská záležitost a večer od 19.00 se konala opět zábava
na sále, kde nám k tanci a poslechu hrála paní Maruška Krobová. Účast byla opět slušná a ti co
dorazili tak se opět dobře bavili až do ranních hodin.
Hasiči děkují všem zúčastněným - jak hráčům a fanouškům tak i těm, kteří se zúčastnili
tanečních zábav a podpořili tak jejich činnost.
Starostlivá starostka SDH Eva Nejedlá

Rozloučení s rozhlednou
Poslední říjnovou sobotu proběhla v naší obci akce „Zakončení sezony 2016“, kdy se pro
letošní rok opět uzavřou dveře rozhledny až do jara příštího roku. Cílem této akce bylo jak oživit
život obyvatel naší obce, tak i ukázat obyvatelům v okolí, jaká je naše rozhledna krásná a
zároveň společně prožít příjemné odpoledne. Samotná rozhledna otevřela své dveře jako
pokaždé v 9.00 hodin ráno a postupně se rozjížděla zábava jak pro ty nejmenší, tak i jejich
doprovod. Mohli tak využít celodenní možnosti pozorovat známá místa z rozhledny, tak ale pro
děti atraktivnější možnost nafukovacích hradů, nebo velké trampolíny. Pro dospěláky zahrála od
13.00 hodin kapela QR BAND i s naším rodákem Miroslavem Jiráskem. Jejich produkce se
všem přítomným líbila a odměna v podobě potlesku byla po každé písničce. Zakončení bylo

stylové, tedy s rozsvícenými světly rozhledny, což se běžnému návštěvníku nepodaří za celou
sezonu. Vydařená akce byla ukončena kolem 20.00 hodiny večerní. Jedinou stinnou stránkou dne
bylo počasí, které spíše než setkání občanů připomínalo čas pouštění draků.
Za zorganizování akce a její zabezpečení jak atrakcemi, tak i občerstvením a zajištěním
hudební produkce patří díky p. Leszkovi Zelenému a lidem, kteří se podíleli na samotné
přípravě.
Petra Milfaitová

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková,

které se konalo dne 16.8.2016 od 19:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.
Členové zastupitelstva:
Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský, Vladimír Svoboda, Eva Nejedlá,
Doc.Ing. Zdeněk Ledvinka CSc,
Omluveni: Petr Adamec, Václav Matějovský
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení minulého ZO
3. Výběr dodavatele pro dotační akci “Založení parkových úprav a údržba stávající zeleně
v obci Velká Buková“
4. Pronájem pozemku p.č. 105/15
5. Prodej pozemků p.č. 1132/4 a p.č 1132/5
6. Rozpočtová změna č.3
7. Různé
8. Diskuze

K bodu č. 1:

Zahájení
Starosta obce konstatoval, že schůze zastupitelstva obce je usnášení schopná a jmenoval
zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: Doc. Zdeněk Ledvinka
Ověřovatelé zápisu: Eva Nejedlá, Vladimír Svoboda
Jednání schůze zahájil a řídil starosta obce Ing. Pavel Moucha
Usnesení č.15/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje - Program zastupitelstva obce
Hlasování: 5 pro

0 proti 0 zdrželi se

K bodu č. 2:

Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 26.4.2016

Veřejným zasedáním ze dne 9.6.2016 bylo uloženo starostovi obce:
do 15. dnů podat zprávu o přijatých opatřeních Krajskému úřadu Středočeského kraje a
současně požádat o přezkum hospodaření obce za rok 2016.
Dne 17.6.2016, v zákonném termínu, byla Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru
kontroly odeslána zpráva o odstranění nedostatků zjištěných auditem hospodaření obce
(dopis č.j. 47/2016) a téhož dne byla odeslána žádost o přezkum hospodaření obce za rok
2016 (dopis č.j. 48/2016)

Zastupitelstvo obce po projednání
Bere na vědomí – zprávu o provedené kontrole usnesení, úkoly byly splněny.

1.

K bodu č. 3 :

Výběr dodavatele pro dotační akci “Založení parkových úprav a
údržba stávající zeleně v obci Velká Buková“

V souvislosti s dotací SFŽP na uvedenou akci byla provedena cenová poptávka u známých firem
v nejbližším okolí. Osloveny byly firmy: Arborea Rakovník s.r.o., Ladislav Herink –
zahradnické služby a Stromeko s.r.o.. Všechny oslovené firmy podaly nabídku a splnily
požadavky pro podání nabídek. Nejnižší cenu plnění nabídla Arborea Rakovník s.r.o ve výši
327 651,- Kč vč. DPH. Viz předložený zápis otevírání obálek ze dne 15.7.2016. Vítězná firma
byla o výsledku vyrozuměna. Po schválení ceny vítězné nabídky zastupitelstvem bude s firmou
uzavřena smlouva o dílo, a následně smlouva s MŽP o poskytnutí dotace.
Usnesení č.16/2016
Zastupitelstvo obce po projednání :
Schvaluje – uzavření smlouvy o dílo s ARBOREA Rakovník s.r.o. na dodávku díla „Založení
parkových úprav a údržba stávající zeleně v obci Velká Buková“ v ceně dle podané nabídky ve
výši 327 651,- Kč
Hlasování: 5 pro

0 proti 0 zdrželi se

K bodu č. 4 :

Pronájem pozemku p.č. 105/15

O pronájem pozemku p.č. 105/15 požádali majitelé chaty č. ev. 78, Alena a Miroslav Berkovi.
Chatu nově zakoupily s tím, že původní majitel pozemek neodkoupil. Žadatelé mají zájem
v budoucnu pozemek od obce odkoupit. Výměra pozemku je 505m2. V současné době jsou
pozemky u chat pronajímány obcí v ceně 3,- Kč/m2.
Usnesení č. 17/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje – pronájem pozemku p.č. 105/15 v hodnotě nájmu 3,- Kč/m2
Hlasování: 5 pro

K bodu č. 5 :

0 proti 0 zdrželi se
prodej pozemků p.č 1132/4 a p.č 1132/5

O pozemek p.č 1132/5 projevil zájem pan Lukáš Látka. V současné době bydlí v Rakovníce
a chce stavět rodinný dům na venkově (jde o mladou rodinu s dětmi). Současně při osobní
návštěvě obce projevil zájem o rezervaci sousedního pozemku 1132/4 pro svou sestru.
Ing Pavel Moucha navrhl, aby se zveřejnil záměr na oba pozemky. Ing. Kašpar se dotázal
na to, do kdy musí být na pozemku postaveny domy – odpověděl Ing. Moucha, žádná lhůta
není určena.
Usnesení č. 18/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1132/4
Hlasování: 5 pro

0 proti 0 zdrželi se

Usnesení č. 19/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:

Schvaluje – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1132/5
Hlasování: 5 pro

0 proti 0 zdrželi se

K bodu č 6: rozpočtová změna č.3
Je navržena rozpočtová změna v paragrafu 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů, Uvnitř
paragrafu je přesunuta částka 1.483 Kč. Důvodem je přečerpání nákupu ostatních služeb
(doplnění kontejnerů na tříděný odpad)
Usnesení č. 20/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje – rozpočtovou změnu č.3
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdrželi se

K bodu č. 7:

Různé

Ing. Pavel Moucha podal následující informace:
- V opakovaném výběrovém řízení byl SPÚ Rakovník vybrán dodavatel na stavbu polní
cesty C1 – termín dokončení je 6-2017
- Bude provedena úprava turistické cesty na Nezabudické skály investice PPK SFŽP –
termín do konce října
- V průběhu září bude zveřejněn na stránkách obce a na úřední desce návrh činností
strategického plánu rozvoje obce – občané mohou doplňovat náměty- předpokládané
schválení na 15 VZ obce v říjnu.
- Byl dán podnět do schránky na vybudování sportoviště za hospůdkou Na Kovárně – bude
zařazeno do strategického plánu a projednán další možný postup.
Pan Hrdlička st. upozornil, že šlo o parkoviště, nikoli sportoviště
- Kanalizace – probíhá schvalování žádosti o změnu PRVK (Chybí stanovisko MZ ČR)
- Pitná voda – MŽP vyhlásilo výzvu, ve které je možné žádat i o průzkumné vrty, je
jednáno s firmou, která je schopna navrhnout řešení vrtů a dále budeme jednat s firmou,
která má zkušenosti s podáváním žádostí o dotace v tomto oboru
- Soustřeďování odpadů – MŽP vyhlásilo dotační výzvu kam by se nechala podat žádost na
zpevněné plochy pro separaci odpadů (kontejnerová hnízda po obci a plocha u č.p. 35.
V současné době je v kontaktu projektant s firmou, která může dotace zajistit
- Ve studni u Zoulů byla provedena výměna čerpadla
- K 15.7. byla na výzvu na dodávku malých zakázek pro obec podána pouze jedna nabídka
na rekonstrukci chodby OÚ

K bodu č. 8: Diskuze
- JUDr. Duchoň – vodu bude nutné upravovat podle toho, jak se usazuje železo v trubkách
- Vladimír Svoboda – jaká je spoluúčast obce na ozelenění?
Odp. Ing. Moucha – 20% z investované částky
- Zd. Štefan – Ozelenění a parkové úpravy, co to obnáší, co to je.
Odp. Ing Moucha – výsadba stromů na pozemku mezi novou zástavbou a silnicí a ošetření
stromů okolo rybníka na návsi.
- J. Sklanička – parcely jsou špatně vymezené, parkové úpravy k ničemu, parcely měli být
až k silnici a zbytek pozemků se měl rozdat lidem u parcel, aby se o ně starali
- JUDr. Duchoň – návrh je špatný. Zbyly tam pozemky, které jdou špatně sekat.
- J. Sklenička – nemá to logiku (plot od silnice je hloupost pozn. z pléna).

-

-

Odp.Ing. Moucha – k tomu lze jen poznamenat, že po několika letech plánování
projednávání a vynaložených investic je kritika opožděná a nekonstruktivní
J. Sklenička – obecní popelnici využívají místní občané ( Bidrmanovi,Palierovi, Jirásek,
Zelený kartony).
Ing. Moucha – pokud bude popelnice odstraněna, budou to házet do tříděného odpadu, na
zpevněné ploše u č.p.35 bude plocha monitorovaná
K. Hůla – rozpočítejte jim popelnici na baráky
JUDr. Duchoň – paušál nelze uplatnit na přechodné obyvatele (foto na nástěnku)
M. Samaš - 29.8.2016 proběhne v Křivoklátě a v Roztokách politické fórum „ANO“
P Svoboda – za hospodou jen parkoviště, sportoviště na hřišti až ho obec získá do
majetku.

Schůze byla ukončena ve 20:30 hodin
Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková,

které se konalo dne 27.10.2016 od 19:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.
Členové zastupitelstva:
Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský, Vladimír Svoboda, Doc.Ing. Zdeněk
Ledvinka CSc, Václav Matějovský
Omluveni : Petr Adamec, Eva Nejedlá (dostavila se na jednání v 19:16 hod.)
Program:
9. Zahájení
10. Kontrola usnesení minulého ZO
11. Revokace usnesení č 9/2016 ze 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková
12. Vystoupení ze Svazku měst a obcí Rakovnicka (SMOR)
13. Prodej pozemků p.č. 1132/4 a p.č 1132/5
14. Rozpočtová změna č.4
15. Různé
16. Diskuze

K bodu č. 1:

Zahájení
Starosta obce konstatoval, že schůze zastupitelstva obce je usnášení schopná a jmenoval
zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel: Vladimír Svoboda
Ověřovatelé zápisu: Doc. Ing. Zdeněk Ledvinka CSc., Václav Matějovský
Jednání schůze zahájil a řídil starosta obce Ing. Pavel Moucha
Usnesení č.21/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje - Program zastupitelstva obce
Hlasování: 5 pro

0 proti 0 zdrželi se

K bodu č. 2:

Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 26.4.2016

Čtrnáctým veřejným zasedáním ze dne 16.8.2016 nebyly uloženy žádné úkoly
Zastupitelstvo obce po projednání
Bere na vědomí – zprávu o provedené kontrole usnesení, úkoly nebyly uloženy.

K bodu č. 3 :

Revokace usnesení č 9/2016 ze 13. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Velká Buková
Dne 7.9.2016 bylo pracovnicemi krajského úřadu, odborem kontroly provedeno dílčí
přezkoumání hospodaření obce. Jediným nedostatkem, který byl zjištěn je nedostatečné znění
usnesení, kterým byl schválen závěrečný účet obce. Nedostatek spočívá ve znění usnesení č.
9/2016 ve kterém není uveden výrok „bez výhrad“. Usnesení tak nesplňuje zákonné požadavky.
Navrhuji tedy přijmout usnesení v následujícím znění
Usnesení č.22/2016
Zastupitelstvo obce po projednání :
Schvaluje – závěrečný účet obce bez výhrad
Hlasování: 5 pro

0 proti 0 zdrželi se

(19.16 hod. se dostavila omluvená Eva nejedlá)

K bodu č. 4 :

Vystoupení ze svazku měst a obcí Rakovnicka (SMOR)

V minulých třech letech svazek hledal náplň činnosti a v červnu letošního roku bylo na jeho 35.
sněmu diskutováno o jeho další existenci. Vzhledem k tomu, že nebyla nalezena náplň na které
by se sdružované obce shodli, byla navržena ke zvážení varianta ukončení činnosti svazku. Rada
SMOR přijala 7.9.2016 na svém zasedání usnesení č. 39/16 ve kterém doporučuje členským
obcím schválit zrušení svazku.
Usnesení č. 23/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
schvaluje toto usnesení – Zastupitelstvo souhlasí se zrušením Svazku měst a obcí Rakovnicka
IČ: 71190350 s likvidací
Hlasování: 6 pro

K bodu č. 5 :

0 proti 0 zdrželi se

prodej pozemků p.č 1132/4 a p.č 1132/5

O pozemek p.č 1132/5 projevil zájem pan Lukáš Látka. V současné době bydlí v Rakovníce
a chce stavět rodinný dům na venkově (jde o mladou rodinu s dětmi). Současně při osobní
návštěvě obce projevil zájem o rezervaci sousedního pozemku 1132/4 pro svou sestru. Na
minulém zasedání bylo odsouhlaseno zveřejnit záměr prodeje obecního majetku. Záměr byl
zveřejněn po předepsanou zákonnou dobu v listinné i elektronické podobě. Navrhuji proto,
pokud zájem o pozemky trvá zajistit jejich prodej.
Usnesení č. 24/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje: prodej pozemku p.č. 1132/4
Hlasování: 6 pro 0 proti 0 zdrželi se
Usnesení č. 25/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje – prodej pozemku p.č. 1132/5
Hlasování: 6 pro 0 proti 0 zdrželi se

K bodu č 6: rozpočtová změna č.4
Je navržena rozpočtová změna – přesun z příjmové kapitoly „Daň příjmů fyz. osob. ze
závislé činnosti“ - příjem nad 100% a dále změna v kapitole výdajů 3326 na nákup zboží na
rozhledně a 6171 činnost místní správy – posílen nákup materiálu (volby) – bude zpětně
proplacen krajským úřadem jako dotace na volby
Usnesení č. 26/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje – rozpočtovou změnu č.4
Hlasování: 6 pro 0 proti 0 zdrželi se

K bodu č. 7:

Různé

Ing. Pavel Moucha podal následující informace:
- Činnosti, které v obci probíhají :
- Výstavba polní cesty C1 byla zahájena, dodavatel chce za příznivého počasí stavbu
dokončit ještě v letošním roce i když oficiální termín dokončení je 6-2017
- Je prováděna úprava turistické cesty na Nezabudické skály investice PPK SFŽP – termín
do konce listopadu
- V průběhu září, října byly zveřejněny na stránkách obce a na úřední desce návrh činností
pro strategický plán obce – byly podány některé připomínky, plán je dopracováván do
konečné podoby
- Pitná voda – je zpracován hydrogeologický posudek a podklady pro podání žádosti byly
předány firmě, která zajistí řádné podání žádosti o dotaci na zřízení průzkumného vrtu.
- K datu 10. listopadu bude ukončena čerpací zkouška studny U zadní louže
- Soustřeďování odpadů – Je dokončován projekt a shromáždění podkladů pro žádost pro
kontejnerová hnízda po obci a plocha u č.p. 35. Žádost bude podána do konce listopadu.
- Probíhají práce na dotační akci založení parkových úprav a ošetření stromů v zastavěné
části obce
- Další informace:
- Informace ke stavu hospodaření obce ke konci 3. čtvrtletí – předložena Fin 2-12M
k 30.9.2016 (příjmy plnění 65 %, , výdaje 39 %)
- Obec obdržela informaci o povinnosti všech provozovatelů spalovacích stacionárních
zdrojů na pevná paliva o příkonu 10 -300KW, které slouží jako zdroje tepla zajistit
kontrolu technického stavu a provozu každé dva roky s tím, že první kontrola musí být
provedena do 31.12.2016.
- Obec je opakovaně upozorňována na povinnost zajistit na budovách v majetku obce tzv.
Energetické štítky (PENB – průkaz energetické náročnosti budovy) – týká se veřejných
budov, např. č.p. 6 již od roku 2013 dále pak č.p. 35 a budovy OÚ . Bude zadáno
akreditované firmě (21 596 Kč)
- Ke konci roku 2016 bude ukončena elektronická prezentace obce některými firmami jako
např. MEDIATEL s.r.o,, Teleinfo s.r.o. které tyto služby provozují za úplatu a je
využíváno bezplatných prezentací.
- Dne 29.10. 2016 bude ukončení sezony na rozhledně s kulturním programem v režii Petry
Milfaitové a Leszka Zeleného (bude se konat za příznivého počasí
- Dne 5.11.2016 od 10:00 hod do 12:00 hod proběhne sběr nebezpečného odpadu na návsi u
Kaštanu.

K bodu č. 8: Diskuze
- Ing. Kašpar vysvětlil k bodu revizí kotlů rozdíl mezi příkonem a výkonem kotlů
Schůze byla ukončena v 19:15 hodin

Výsledky voleb do zastupitelstva
Středočeského kraje
Velká Buková 7-8.10.2016

pořadí

číslo
strany

název strany

1
2
3

30
37
12

ANO
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická

20
18
17

4
5
6

2
34
32

Občanská demokratická strana
Starostové a nezávislí
TOP 09

8
7
6

7-8
7-8
9

43
52
70

Úsvit s blokem proti islamizaci
Svobodní a soukromníci
Koalice Republikánů Miroslava Sládka,
Patriotů České republiky a HOZK

3
3
2

10

78

Koalice Svoboda a přímá demokracie- Tomio
Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů

1

Celkem odevzdaných hlasovacích lístků
Volební účast

počet hlasů

85
38,8%

Počasí – červen
průměrná teplota
nejvyšší teplota
nejnižší teplota
srážky celkem
nejvyšší srážky

2016
24.6.
19.6.
17.6.

Počasí-červenec
průměrná teplota
nejvyšší teplota
nejnižší teplota
srážky celkem
nejvyšší srážky

11.7.
4.7.
13.7.

Počasí – srpen
průměrná teplota
nejvyšší teplota
nejnižší teplota
srážky celkem
nejvyšší srážky

6.6.
25.6.
13.6.

27.8.
12.8.
5.8.

12.9.
21.9.
17.9.

+17,31°C
+ 33°C
+ 8° C
62 mm
20,5 mm

2016

2015

+ 20,18°C
+ 33°C
+ 10°C
83 mm
15 mm

+21,30°C
+ 35°C
+ 9°C
49,6 mm
16 mm

5.7.
30.7.
17.7.

2016

Počasí- září
průměrná teplota
nejvyšší teplota
nejnižší teplota
srážky celkem
nejvyšší srážky

+18,6°C
+ 34°C
+ 11°C
60,5 mm
16 mm

2015

+19,54°C
+ 33°C
+ 6°C
48 mm
25 mm

2015
7.8.
23.8.
17.8.

+22,97°C
+ 39°C
+ 12°C
87 mm
37,5 mm

2016

2015

+ 19,35°C
+ 31°C
+ 7°C
39 mm
19 mm

+15,63°C
+ 35°C
+7°C
11,5 mm
3 mm

1.9.
6.9.
7.9.

Hermelín s houbami

Suroviny

Hermelín (počet závisí od počtu stolovníků)
houby (můžou být i žampiony na každý hermelín)
asi malá lžička másla pod houby
špetka soli
kmínu
trošku chilli dle chuti
olej na smažení
strouhanka
vajíčko
hladká mouka na trojobal

Postup přípravy receptu

1. Hermelín si rozkrojíme, vydlabeme a naplníme směsí hub, které si
podusíme na másle s kmínem, solí a čili kořením.
2. Obě části sýru spojíme, pokud potřebujeme, zajistíme párátky.
3. Obalíme v trojobalu a smažíme na oleji. Podáváme s bramborovou
kaší, nebo jen se zeleninovou oblohou.

NAROZENINY v měsíci srpnu slavili :
Kopecký Jaroslav
Zelený Zdeněk
Mikula Hubert
Kouřilová Růžena
Ing. Bumba Josef
Sklenička Jaroslav
Eidelpesová Ivana
Svoboda Vladimír
Korhel Milan
Štefanová Jana

1936
1937
1938
1940
1945
1948
1950
1954
1956
1962

NAROZENINY v měsíci září slavili :
Prokešová Eva
Kouřil Ladislav
Skleničková Zdena
Knotová Bohuslava
Chodora Jaroslav
Prošek Miloslav
Hejkal Petr
Jirásek Jiří
Prošková Jiřina
Pelc Jiří

1934
1939
1940
1942
1946
1953
1957
1957
1958
1962

NAROZENINY v měsíci říjnu oslavili :
Nejedlá Dagmar
Matějovská Miluše
Záleská Vladimíra

1932
1946
1950

B l a h o p ř e j e m e!
Pokud by někdo z jakéhokoliv důvodu nechtěl být v této rubrice zveřejňován,ať
toto oznámí v kanceláři OÚ Velká Buková. Zveřejněné informace nejsou v
rozporu se zákonem č.268 o matrikách z roku 1949,neboť byly získány z
alternativních zdrojů.

.................................................................................................................
NAROZENÍ V SRPNU

26.8.2016 se narodil
Ondřej Panc

Srdečně blahopřejeme
a vítáme ho mezi námi

KŘÍŽOVKA
A

B

C

D

E

F

G

H CH

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V dnešní tajence najdete dokončení jedné z listopadových pranostik.
Jaký bývá v listopadu čas,taký obyčejně……. tajenka
Vodorovně:
1.)část letadla(6),set(4); 2.)mrak(5), primát(5); 3.)část obličeje(3),neposkytnout(7);
4.)rodový znak(3),nizozemské platidlo(4), světový pohár(2),plus(1);
5.)Tajenka(10);
6.)spisovatel(3),korýš(3),kůň(2),označení desky(2); 7.)horizont(5),upozornění(5);
8.)troska(5),zemědělské nářadí(5); 9.) loketní kost(4), schodek,(5),označení
metru(1);10.)domácky Beata(3), svatební květiny(4),japonská lovkyně perel(3);

Svisle:
A.)nádoba na zalévání(5),část dolu(5); B.)odvětví(4),plod(6);
C.)SPZ Kladna(2),chem.zn.síry(1),básník(7);D.) kočkovitá šelma(6),nářečně
jinak(4); E.)obchod s nábytkem(4),předložka(2),rostlinné máslo(4);
F.)toast(7),násep(3); G.)dohromady(5),ovazy(5); H.) smrtelná nemoc(4),ne
často(6);CH.)římsky 500(1),nářečně kozel(3),chem.zn.hliníku(2).zvrat(4);
I.)stáří(5),Fibichova skladba(4),SPZ Rakouska(1);
NÁPOVĚDA: 4) TAIL; I) AETAS

I N Z E R C E
Obecní úřad Velká Buková
nabízí občanům tyto služby :
ověřování pravosti podpisu
30,- Kč
ověřování pravosti listin
30,- Kč
kopírování listin :
zvětšování a zmenšování ve formátech A5 - A3
ceny :
1 strana A 3
2.- Kč
2 strany
4.- Kč
1 strana A 4
1.50 Kč
2 strany
2.- Kč
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