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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)
Dění v obci Velká Buková v roce 2016
První čtvrtina roku 2016 byla tradičně věnována konání valných hromad
(hasiči a honební společenstvo), výročních schůzí (myslivecké sdružení, svaz
žen), podávání žádostí o krajské dotace (obec žádala o vybavení pro hasiče) a
plesové sezóně (myslivecký a hasičský ples). Všechny akce byly zdařilé, jen
z dotace pro hasiče nebylo nic.
13. února se konal Masopust v Roztokách, kde Bukovští předvedli trénink
chrabrých sportovců a jejich sličných roztleskávaček.
20. února měl vystoupení divadelní spolek Lumír v rakovnickém KC, které
bylo beznadějně vyprodané. Divadelní kus měl převeliký úspěch.
Počátkem roku také probíhaly diskuze o plánovaném vodním díle „Retenční
nádrž Horní Berounka“. Situace byla nejasná, emoce vášnivé a jednání
mnoho. Bylo zorganizováno několik protestních akcí a podepisovali se
petice. Diskusní shromáždění bylo po akci „Čistá Berounka“, které se 16.
dubna zúčastnilo i několik občanů Velké Bukové a 29. června byla
v Roztokách rozprava s ministrem zemědělství panem Jurečkou a ředitelem
povodí Vltavy panem Kubalou. Na rozhledně a v samoobsluze byly na Velké
Bukové podepisovány petiční archy (sebralo se okolo 300 platných hlasů).
V průběhu jednání se postupně ukazovalo, že vlastně nikdo žádnou přehradu
neplánuje a nechce, „jenom občané na horním toku Berounky podléhají
zbytečné hysterii“. Ale pro jistotu si petiční výbory vymohly usnesení SČ
kraje o tom, že žádné další plány na přehradu nebudou, když ji vlastně nikdo
nechce a jedna petice byla předána Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
9. dubna uspořádali Hrdličkovi Dětský karneval odpoledne, Karneval pro
dospělé večer a podle ověřených zpráv byla akce úspěšná po celých 13 hodin
konání.
16. dubna byl kromě akce na Berounce také zájezd do divadla na
Vinohradech. Po pěkném představení „Soudce v nesnázích“ s Viktorem
Preissem v hlavní roli čekala milovníky kultury také příjemná večeře na
zpáteční cestě z divadla.
16. dubna byli Bukovští na roztrhání. Kdo nebyl na Čisté Berounce, jel do
divadla a kdo ani jedno, ani druhé zúčastnil se sběru odpadu po okolí obce.
Akci uspořádali členové Mysliveckého sdružení Bučina. Z 29 sběračů bylo
11 dětí z rybářského kroužku, 7 myslivců, 4 hráči ping-pongu a dalších 7
přátel přírody.
30. dubna zajistili hasiči spolu s dalšími dobrovolníky pálení čarodějnic, při
kterých shořelo jenom to, co shořet mělo a poslední dubnovou noc si hezky
užili děti i dospělí.

7. května proběhl sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu a 18.
května proběhlo na obecním úřadě přezkoumání hospodaření obce odborem
kontroly krajského úřadu. Přezkoumáním byly zjištěny pouze drobné
nedostatky, které byly následně odstraněny. Dne 11. června byl na hřišti
zorganizován svazem žen, hasiči, obcí a za účinné pomoci dalších občanů
dětský den, který si užili při pěkném počasí děti i dospělí. Dne 25. června
uspořádali Hrdličkovi rybářské závody k příležitosti zahájení prázdnin.
Zdařilá akce potěšila účastníky i přihlížející. 27. srpna byly stejně zdařilé
rybářské závody na ukončení prázdnin. V odpoledním čase po rybářských
závodech pak proběhl první rockový koncert na Velké Bukové. Akce byla
nazvána „Letní Rock and rollový rybník“ a skvělá skupina QR Band
nenechala nikoho na pochybách, že Rock and roll je pořád skvělá muzika pro
všechny generace.
8. října bylo na Velké Bukové posvícení a vědělo se o něm již od 8hodin od
rána, kdy začínal nohejbalový turnaj o Posvíceňský koláč a vše běželo až do
nedělního rána, kdy se rozcházeli hosté z posvíceňské zábavy. No a
samozřejmě, že v pondělí byla pěkná Pěkná v hospůdce Na Kovárně.
Posvíceňký maraton se organizátorům SDH zdařil a všechny zájemce o sport
i kulturu potěšil.
Během srpna byl proveden výběr dodavatele na realizaci založení parkových
úprav na pozemku proti rozhledně a ošetření stromů na návsi. Byla vybrána
firma ARBOREA Rakovník s.r.o, která práce provedla v měsících říjen a
listopad.
29. října uspořádal Leszek Zelený s Petrou Milfaitovou na rozhledně akci
„Zakončení sezony 2016“. Vystoupila skupina QR BAND, bylo podáváno
občerstvení a děti se bavily na velké trampolíně a nafukovacím hradu. Další
zdařilá akce pro místní i návštěvníky obce a možná i nová tradice.
5. listopadu byl opět zorganizován sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu a opět ho nebylo málo.
S odpadem se v listopadu také potýkali členové Mysliveckého sdružení
Bučina, když za finanční podpory z CHKO Křivoklátsko provedli asanaci
povrchu bývalé skládky odpadu nad hájovnou V Losích. Sešla se celá členská
základna, která odvedla velký kus práce.
3. prosince se v zasedací místnosti sešlo několik dětí a pár dospěláků
k malování vánočních koulí a 4. prosince jsme si společně na návsi ozdobili
vánoční strom. Sešlo se asi třicet lidí a pod vedením Milušky Svobodové
jsme si kolem stromu i zazpívali koledy.
No a na závěr roku již tradičně svařák, který zajistil ČSŽ a ohňostroj který
zajistil a odpálil zodpovědný pyrotechnik Petr Adamec. I v loňském roce se
na návsi sešlo hodně sousedů, aby si mohli popřát vše nejlepší do nového
roku.
V průběhu roku obec přijala dva důležité dokumenty, novelu „Směrnice obce
o zadávání veřejných zakázek“ a na posledním veřejném zasedání obce byl
schválen „Strategický rozvojový plán obce Velká Buková na období 20172026“.

Již od dubna, a pak v průběhu celého roku se obec potýkala s nedostatkem
vody. Bohužel, ani rok 2016 nepřinesl dostatečné srážky a deficit zásob
podzemních vod byl kritický. Obec vyzývala všechny občany k šetření
s vodou a hledala cesty, jak situaci řešit. Byla provedena čerpací zkouška a
rozbory vody ze studny u Zadní louže. Čerpání po dobu dvou měsíců
vypovídá o tom, že roční odběr by mohl být kolem 1000 m3 vody. Rozbory
však potvrdily vysoký obsah železa a manganu. Vodu by bylo nutné
upravovat, ale za vysokých nákladů a malé množství pro úpravnu není
rentabilní. Během roku bylo zadáno zpracování hydrologického posudku a
projektu na průzkumný vrt na obecním pozemku ve Vránovic dolíku.
Koncem roku byla podána žádost o dotaci ze SFŽP, a je předpoklad realizace
vrtu během roku 2017.
Další dotace, o kterou bylo požádáno, je navýšení kapacity sběru
separovaných odpadů a vybudování zpevněných ploch pro uložení
kontejnerů. Žádost o dotaci pro obec zpracovala firma DOTACESNADNO.
Koncem roku 2015 jsme zadali zpracování „Variantní studie na
odkanalizování obce Velká Buková“. Dne 26. dubna byla provedena firmou
Pro Venkov prezentace studie na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Byla
vybrána varianta spádové kanalizace s mechanicko – biologickou čistírnou
odpadních vod. Na základě studie a vybrané varianty byla firma
zplnomocněna k vypracování žádosti o změnu Programu rozvoje vodovodů a
kanalizací středočeského kraje. Ke změně došlo koncem roku.
V listopadu byla zahájena výstavba polní cesty C1, poslední z cest
navržených k realizaci v rámci pozemkových úprav. Dokončení cesty je
plánováno na duben 2017.
Během listopadu a prosince byla provedena výsadba části stromořadí švestek
podél silnice na začátku obce. Je to sice pozemek krajský, ale obec po
souhlasu Středočeského kraje a sousedních vlastníků výsadbu a odstranění
starých stromů financovala, především proto, abychom se nemuseli za vjezd
do vesnice stydět.
Kdo dočetl článek až do konce a zamyslí se nad tím množstvím akcí, určitě si
vzpomene ještě na mnohé další, které tu nejsou popsány. Je zřejmé, že na
Velké Bukové žije spousta lidí, kteří se nebojí práce, jsou ochotni přiložit
ruku k dílu a udělat něco nejen pro sebe ale i pro ostatní.
Mě nezbývá než všem těm lidičkám za jejich práci poděkovat a požádat je o
spolupráci i v tom dalším roce. Budeme se určitě setkávat při práci i při
zábavě a zcela jistě budeme dál řešit naše společné problémy, které nás trápí.
Těch velkých témat jako je pitná voda, kanalizace, silnice nebo odpady je
stále dost, ale věřím, že se společně v příštím roce dostaneme o kus dál
v práci pro lepší život v naší obci.
Pavel Moucha - starosta

AKCE V HOSPŮDCE NA KOVÁRNĚ NA ROK 2017
4.3.2017
8.4.2017

10.6.2017
24.6.2017
26.8.2017
7.10.2017

HASICKÝ PLES – POŘÁDAJÍ HASIČI
KARNEVAL PRO DĚTI OD 14.00 HOD – POŘÁDAJÍ
HRDLIČKOVI
UČINKUJE JAN LADRA
KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ OD 20.00 HOD - POŘÁDAJÍ
HRDLIČKOVI
HRAJE MARUŠKA KROBOVÁ
POUŤ
ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN – POŘÁDAJÍ HRDLIČKOVI
RYBNÍK LOSY (RYBÁŘSKÉ ZÁVODY) OD 8.00 – 13.00 HOD
KONEC PRÁZDNIN - POŘÁDAJÍ HRDLIČKOVI
RYBNÍK LOSY (RYBÁŘSKÉ ZÁVODY) OD 8.00 – 13.00 HOD
POSVÍCENÍ – POŘÁDAJÍ HASIČI

…………………………………………………………….
SDH VELKÁ BUKOVÁ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

HASIČSKÝ PLES
K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA ORION

4.3.2017
Od 20.00 hod.
SÁL HOSPŮDKY NA KOVÁRNĚ
VSTUPNÉ 100 KČ*BOHATÁ TOMBOLA*SPOLEČENSKÝ ODĚV VÍTÁN

Jak „salámisté“ z Bukové zachránili hořící dům?
Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Bukové má již mnohaletou tradici.
A není se čemu divit. Nejenom, že hasiči prostě k vesnici patří, ale jsou
zde pro případ pomoci v nouzi. Krom toho organizují mnoho
společenských a kulturních akcí nebo na ně alespoň přispívají. A hlavně
musí být připraveni k likvidaci požáru. Právě proto se organizují cvičení
jako je například „Křivoklátská Dubinka“, které se naši hasiči v loňském
roce účastnili. Bohužel se jim nepovedlo sejít včas, a tak dorazili na
soutěžní klání se zpožděním. Ostatní účastníci soutěže na ně museli
chvíli se startem počkat, což bylo komentováno v jednom místním
plátku jako „pověstné čekání na Godota“. Nicméně kola osudu se občas
pěkně zatočí a zamíchají prazvláštním způsobem a pak dojde
k událostem naprosto nečekaným. A tak když v neděli 12. února večer
začalo hořet ve sklepě ve Velké Bukové, v domě, kde bydlí právě ta
obyvatelka, která naše hasiče mimo jiné nazvala „salámisty“, člověka to
vede k zamyšlení: „Je to všechno jenom náhoda?“ Na bukovské hasiče
se tentokrát nemuselo čekat ani nejmenší chvilinku a naopak byli první
na místě, následovali je roztočtí a rakovničtí hasiči a díky jejich
vynikajícímu a rychlému zásahu byl požár včas zlikvidován. Domnívám
se, že si zaslouží velké poděkování a měli bychom si jich považovat
nikoliv je hanit, i kdyby to bylo myšleno jen s humornou nadsázkou.
Dělají něco navíc, dělají hodně pro nás ostatní a to už dnes není takovou
samozřejmostí. Bukovští hasiči jsou dobrovolní a obětují tomu svůj
volný čas. A i když se jim někdy nepodaří dorazit přesně na cvičení, u
požáru jsou vždy včas. Děkujeme a vážíme si Vás.
Hana Kafková

MYSLIVECKÝ PLES

14.1.2017 se konal na sále hospůdky Na Kovárně myslivecký ples,
který se velice vydařil. Poprvé bylo překvapení plesu v podobě
tanečníků Sokola z Rakovníka, kteří během plesu dvakrát předvedli své
taneční umění. K poslechu hrál Láďa Horváth Band a jako vždy byla
bohatá tombola.

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková,
které se konalo dne 29.12.2016 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, Eva Nejedlá, Petr Adamec

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení minulého ZO
3. Rozpočet pro rok 2017
4. Odměny členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
5. Záměr prodeje pozemku 1132/20
6. Rozpočtová změna č.5
7. Strategický rozvojový plán obce
8. Spolufinancování dotací v roce 2017
9. Různé
10.Diskuze

K bodu č. 1:

Zahájení
Starosta obce přivítal přítomné, přečetl program zasedání a konstatoval, že schůze

zastupitelstva obce je usnášení schopná a jmenoval zapisovatele a ověřovatele
zápisu.
Zapisovatel: Eva Nejedlá
Ověřovatelé zápisu: Petr Adamec, Václav Matějovský
Jednání schůze zahájil a řídil starosta obce Ing. Pavel Moucha
Usnesení č.27/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje - Program zastupitelstva obce
Hlasování: 7 pro 0 proti 0 zdrželi se

K bodu č. 2:

Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 27.10.2016

Patnáctým veřejným zasedáním ze dne 27.10.2016 nebyly uloženy žádné úkoly
Dlouhodobý úkol uložený usnesením č.50/2015 zajistit průklest stromů u
stožárů veřejného osvětlení a ošetření jasanu v Kalubicích byl plněn v průběhu
roku 2016 průběžně, ošetření jasanu bylo provedeno v listopadu.
Zastupitelstvo obce po projednání
Bere na vědomí – zprávu o provedené kontrole usnesení.

K bodu č. 3

:

Rozpočet obce Velká Buková pro rok 2017

Ing. Pavel Moucha představil návrh rozpočtu pro rok 2017. V příjmových
položkách je navrhována celková částka 4.488.000,- Kč. Ve výdajových položkách
je plánována celková částka 5.044.000,- Kč. Rozpočet je plánován schodkový
s financováním výdajů z třídy 8. a to v částce 556.000,- Kč dofinancováním
z běžného účtu obce. Příjmové položky byly plánovány
podle plnění příjmů z předchozích let a z plánovaného prodeje pozemků. U prodeje
pozemků byla částka snížena na hodnotu jedné prodané parcely (v loňském roce
nebyl prodán žádný z pozemků). Výdajové položky byly plánovány podle
běžných nákladů obce v minulých letech a podle akcí plánovaných k realizaci pro
rok 2017. Ing. Moucha konstatoval, že návrh rozpočtu byl v souladu se zákonem
zveřejněn na úřední desce a na elektronické úřední desce obce. Do dne konání
veřejného zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, ani návrhy na doplnění.
Usnesení č. 28/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje – Rozpočet obce Velká Buková pro rok 2017.
Hlasování: 7 pro

K bodu č. 4 :

0 proti 0 zdrželi se

Odměny členům výborů za rok 2016

Jde o odměny členům výborů, kteří pracují v komisích obce a nejsou členy
zastupitelstva obce.
Ve finančním výboru to jsou paní Kateřina Šretrová a pan Jaroslav Sklenička.
V kontrolním výboru pan Ing. Josef Bumba
Ve výboru pro životní prostředí pan Josef Zýka
Ing Pavel Moucha navrhl udělení jednorázové odměny 1.000,- Kč každému
z členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva.
Usnesení č. 29/2016

Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje – poskytnutí jednorázové odměny členům pracovních komisí
zastupitelstva obce Velká Buková ve výši 1.000 Kč,- a to jmenovitě Kateřině
Šretrové, Jaroslavu Skleničkovi, Ing. Josefu Bumbovi a Josefu Zýkovi
Hlasování: 7 pro 0 proti 0 zdrželi se

K bodu č. 5 :

záměr prodeje pozemku p.č. 1132/20

O pozemek p.č 1132/20 projevil zájem pan ing. Karel Lankaš. Původně
projevil zájem o odprodej pozemku p.č. 1132/9, ale po konzultaci se stavebním
úřadem bylo potvrzeno, že pozemek nelze zastavět, neboť je v platném ÚP
veden jako rezerva, a výstavba je možná pouze po zastavění většiny z 18
pozemků určených pro prioritní výstavbu.
Ing. Pavel Moucha navrhl zveřejnit záměr prodeje pozemku.
Pan Jaroslav Hrdlička st. vznesl dotaz, jaký bude na pozemku stát dům, zatím
je každý jiný a nevypadá to pěkně.

Odpověděl Ing. Moucha – stavební úřad zapracovává podmínky zakotvené
v územním plánu i podmínky CHKO. Domy na pozemku tyto podmínky
splňují, i když třeba v krajních hodnotách. Většinou jsou stížnosti opačné a to
na přílišné omezení stavebníků.
Usnesení č. 30/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje: zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1132/20
Hlasování: 7 pro 0 proti 0 zdrželi se

K bodu č 6: rozpočtová změna č.5
Je navržena rozpočtová změna – přesun z příjmových kapitol do výdajových
paragrafů a upraveny kapitoly výdajové i příjmové přijetím účelových dotací
(19.904,- Kč krajské volby, 5162 dotace SDH pohonné hmoty za realizovaný
zásah mimo obec)
Usnesení č. 31/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje – rozpočtovou změnu č.5
Hlasování: 7 pro 0 proti 0zdrželi se

K bodu č. 7:

Strategický rozvojový plán

Plénu veřejného zasedání zastupitelstva obce byl předložen v tištěné podobě
materiál „Strategický rozvojový plán obce Velká Buková na období 2017 2026“. Plán zpracovali zastupitelé obce s využitím podnětů občanů. Od počátku
roku byla zpracovávána analytická část, shromážděna a uspořádána historická
data a statistické údaje. V období června až září 2016 byla zveřejněna výzva,
která seznamovala občany se základními tezemi plánu a žádala je o aktivní
spolupráci. Připomínky a podněty byly v říjnu a listopadu sestaveny do
strategického dokumentu obce, který je nyní předkládán ke schválení
zastupitelstvem. Dokument je schvalován na období následujících deseti let.
K 30. listopadu běžného roku je prováděna revize a je možné plán upravovat
podle potřeb obce. Strategický plán rozvoje obce je určitým orientačním
směrníkem pro rozvoj obce, ale je v neposlední ředě také důležitým podkladem
a nezbytnou podmínkou při žádostech o dotace z některých fondů, které by
v budoucnosti mohla obec využít.
Usnesení č. 32/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje – schvaluje „Strategický rozvojový plán obce Velká Buková na
období 2017 – 2026 “

Ukládá - starostovi obce: - zveřejnit dokument v celém rozsahu na webových
stránkách obce do konce ledna 2017
- Zveřejnit nejpozději do konce ledna 2017 odkaz na
dokument uložený v kanceláři obecního úřadu na
vývěsní desce obce po dobu 30. dnů
- Zajistit přístupnost kompletního dokumentu
v kanceláři Obecního úřadu Velká Buková (v době
úředních hodin bude předložen na požádání trvale)
- Zastupitelstvu obce: - vykonávat po dobu svého funkčního období naplňování
„Strategického rozvojového plánu obce Velká Buková na období 2017 - 2026
Hlasování: 7 pro 0 proti 0 zdrželi se

K bodu č. 8: Spolufinancování dotací v roce 2017
Podle potřeb obce a na základě sestaveného a schváleného rozpočtu pro rok
2017 připravilo zastupitelstvo obce podmínky pro možnost podání žádostí o
dotační podporu jednotlivých akcí. V průběhu roku budou sledovány výzvy a
připravovány podklady pro splnění podmínek případných dotačních výzev.
Vybavení hasičů- nákup požární cisterny Tatra - částka uvolněná z rozpočtu
obce pro spolufinancování dotace 75.000,-Kč
- předpokládaný podíl spolufinancování obcí do 50% realizační ceny
Zpevněné plochy pro soustřeďování a separování odpadů – vytvoření
zpevněných ploch pro kontejnery na separovaný odpad
- částka uvolněná z rozpočtu obce pro spolufinancování dotace 350.000,-Kč
- předpokládaný podíl spolufinancování obcí do 20% realizační ceny
Oprava zvoničky se sochou a úprava prostranství pozemku p.č. 740/5 –
Oprava vlastní stavby restaurováním objektu a úprava pozemku doplněním
opěrných zídek, schodiště a odpočinkového místa.
- částka uvolněná z rozpočtu obce pro spolufinancování dotace 150.000,-Kč
- předpokládaný podíl spolufinancování obcí do 50% realizační ceny
Cvičící stroje u rozhledny- nákup a instalace posilovacích a cvičících strojů
- částka uvolněná z rozpočtu obce pro spolufinancování dotace 90.000,-Kč
- předpokládaný podíl spolufinancování obcí do 30% realizační ceny
Projektová dokumentace kanalizace a ČOV – zpracování realizačního
projektu s využitím stávajících projektů a studií
- částka uvolněná z rozpočtu obce pro spolufinancování dotace 300.000,-Kč
- předpokládaný podíl spolufinancování obcí do 50% realizační ceny
Posílení zdrojů pitné vody – projekt a realizace zajištění dodávek pitné vody
(vrt, propojení zdrojů)
- částka uvolněná z rozpočtu obce pro spolufinancování dotace 250.000,-Kč
- předpokládaný podíl spolufinancování obcí do 30% realizační ceny

Opravy a rekonstrukce budov v majetku obce – projekty a realizace oprav
- Rekonstrukce sociálních zařízení č.p 6 (hospoda Na Kovárně)
- Rekonstrukce chodeb, schodiště a skladů v budově č.p. 82 (obecní
úřad)
- Rekonstrukce staré autobusové čekárny na návsi
částka uvolněná z rozpočtu obce pro spolufinancování dotace
300.000,-Kč
předpokládaný podíl spolufinancování obcí do 30% realizační ceny
Rekonstrukce stožárů veřejného osvětlení – projekt a realizace zajištění
obnovy poškozených částí a výměna stojanů v havarijním stavu
- částka uvolněná z rozpočtu obce pro spolufinancování dotace 100.000,-Kč
- předpokládaný podíl spolufinancování obcí do 50% realizační ceny
Usnesení č.33/2016
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje - Spoluúčast obce na financování projednaných akcí v následujících
částkách
Vybavení hasičů- spolufinancování dotace 75.000,-Kč
Zpevněné plochy pro soustřeďování a separování odpadů –
spolufinancování dotace 350.000,-Kč
Oprava zvoničky se sochou a úprava prostranství pozemku p.č. 740/5 –
spolufinancování dotace 150.000,-Kč
Cvičící stroje u rozhledny- spolufinancování dotace 90.000,-Kč
Projektová dokumentace kanalizace a ČOV – spolufinancování dotace
300.000,-Kč
Posílení zdrojů pitné vody - spolufinancování dotace 250.000,-Kč
Opravy a rekonstrukce budov v majetku obce – projekty a realizace oprav
- Rekonstrukce sociálních zařízení č.p 6 (hospoda Na Kovárně)
- Rekonstrukce chodeb, schodiště a skladů v budově č.p. 82 (obecní
úřad)
- Rekonstrukce staré autobusové čekárny na návsi
Celkem spolufinancování dotace 300 000,-Kč
Rekonstrukce stožárů veřejného osvětlení - spolufinancování dotace
100.000,-Kč
Hlasování: 7 pro 0 proti 0 zdrželi se

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

1.10.
31.10.
6.10.

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

2015

+9,13°C
+ 23°C
0°C
71,4 mm
12,5 mm

+9,79°C
+ 22°C
- 1°C
40,3 mm
16 mm

5.10.
12.10.
15.10.

2016

1.11.
30.11.
19.11.

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

2016

+ 3,77°C
+ 12°C
- 6°C
16.4 mm
4 mm

2015
8.11.
4.11.
20.11.

2016
29.12.
7.12.
28.12.

+0,79°C
+ 10°C
- 6°C
4,5 mm
2 mm

+6,99°C
+ 20°C
-3°C
62,8 mm
26 mm

2015
6.12.
31.12.
9.12.

+5,59°C
+ 12°C
- 7°C
21,5 mm
6 mm

Počasí- leden

2017

2016

průměrná teplota
nejvyšší teplota
nejnižší teplota
srážky celkem
nejvyšší srážky

- 3,78°C
+ 4°C
- 15°C
19 mm
6 mm

- 0,16°C
+ 14°C
- 14°C
43,8 mm
11 mm

13.1.
7.1.
5.1.

27.1.
22.1.
11.1.

Vepřové kostky na barevném pepři
Suroviny
600 g vepřové plece
2 cibule
1 mrkev
1-2 lžíce sádla
1 lžíce hrubě drceného barevného pepře
1 lžičku zeleného nakládaného pepře
šťáva z 1/2 citronu
vývar (z kostí) nebo voda
1 lžíce oleje na marinování
2 stroužky utřeného česneku
1 lžíce dobré sojové omáčky
1 lžíce solamylu
sůl
trocha červené mleté papriky
kousek studeného másla

Postup přípravy receptu
1. Omyté maso nakrájíme na kostky. Smícháme olej s barevným pepřem, česnekem,
sojovkou a citronem. Osolíme a všechno to promícháme s masem a solamylem.
Necháme odležet nejlépe do druhého dne.
2. Na sádle zpěníme cibuli a když začne chytat barvu, přihodíme na jemno
nastrouhanou mrkev. Až mrkev pustí barvu, přisypeme maso a necháme zatáhnout.
Vmícháme papriku, zelený pepř, podlijeme vývarem a dusíme do měkka. Občas
promícháme.
3. Není třeba zahušťovat. Mrkev, cibule a solamyl udělají dostatečnou omáčku. Já
jsem část odebrala a rozmixovala. Byla hladší a jemnější, ale nemusíte mixovat.
Nakonec přidáme máslo a dochutíme. Maso i omáčka by mělo být pikantnější a
vonět po pepři.

NAROZENINY v měsíci listopad oslavili :

Kopecká Alžběta
Zýka Josef
Lukáš Petr

1926
1947
1961

NAROZENINY v měsíci prosinec oslavili :

Vydrová Milena
Pošta Josef
Nejedlá Eva
Melichárková Marie

1940
1943
1953
1955

NAROZENINY v měsíci leden oslavili :

Macáková Milena
Jirásková Jaroslava
Fratinová Jaroslava
Šíp Zdeněk
Šípová Marie
Zíka Luděk
Zíková Marie

1934
1942
1950
1951
1955
1957
1958

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 LISTOPADU
10.11.2016 se narodila
Isabella Anna Ižoldová
Srdečně blahopřejeme
a vítáme ji mezi námi

Dne 31.1.2017 zemřel
pan Jaroslav Krejzar
ve věku nedožitých 70 let

 Čest jeho památce. 

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 jednoho přísloví z knihy „Přísloví o
moudrosti“ Každý osel obdivuje……. tajenka
Vodorovně:
1.)nebe(6),myšlenka(4); 2.)ostrá pochutina(4),Oldřich domácky(4), Lidové
noviny(2); 3.)ledvina(3),značka poloměru(1),nealkoholický nápoj(6);
4.)povzdech(2),noční pták(4), provaz s okem(4); 5.)Tajenka(9),římsky1000(1);
6.)předložka(2),hranice(3),vydělaná kůže(4),nula(1); 7.)elektrárna Mělník(3),
iniciály českého dramatika(3),hudební skupina(3),chem.zn.síry(1); 8.)SPZ
Švédska(1),strážce harému(5),známý autobazar(3),označení tuny(1); 9.) televizní
noviny(2), muzikál(6),zimní olympiáda(2);10.)starořek(3),potomek(3),dvakrát
snížený tón(4);

Svisle:
A.)část kraje(5),svetr s krátkými rukávy(5); B.)součást rybníka(4), část těla
krávy(6);
C.)přadná plodina(3),semeno(4),anglicky nahoru(2),chem.zn.dusíku(1); D.) osobní
zájmeno(2),kout(3),zavýsknutí(2),část obličeje(3); E.)lov(3),bádání(7);
F.)spojka(3),přízvuk(4),orientální vladař(3); G.) ženské jméno(3),nejhezčí
cit(5),rusky ano(2); H.) účetní strana(3), ženské jméno(5),knižně
asi(2);CH.)jednotka délky Holandska(2), chem.zn.draslíku(1),součást
domu(3),místo v poušti(4); I.)staročeské zájmeno (2),označení mouky(2),
přechod přes řeku(4),chem.zn.osmia(2);
NÁPOVĚDA: CH) EL

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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