Č.

2,3,4

Měsíc únor,březen,duben

4,- Kč

Pozvánka
Den s Lesy České republiky
na Emilovně
20. května od 8.30 hodin.
Program začíná v obci Karlova Ves, kde budete moci zaparkovat svá
vozidla a vybrat si jednu ze dvou vycházkových tras, které vás
dovedou k cíli a tím je areál lovecké chaty Emilovna. Můžete zvolit
kratší trasu, dlouhou asi dva a půl kilometru, vhodnou i pro kočárky,
a nebo se vydat na čtyřkilometrovou procházku po zpevněných
lesních cestách, na trase druhé. Na obou stezkách pro vás budou
připravena zajímavá stanoviště, kde si malí i velcí návštěvníci
mohou ověřit své znalosti o přírodě, vyzkoušet šikovnost i sportovní
zdatnost. Start na obou soutěžních stezkách bude ukončen v 11.30
hodin.
V cíli na děti čeká malá odměna a poukázka na občerstvení a chybět
nebude ani bohatý doprovodný program. Těšit se můžete na
sokolníky, jízdu na koních, skákací hrad, stánek Mykologického
klubu Slavkovský les, rukodělné práce, ukázku výcviku strážních
psů, vyřezávání dřevěných soch motorovou pilou, uvidíte práci
košíkáře a další zajímavé aktivity. To vše bude zakončeno
představením Bublinové show a slosováním tomboly. K dobré
náladě zahraje country kapela Betty band.
Předpokládaný konec akce je v 15.30 hodin. Po celou dobu konání
bude zajištěna kyvadlová autobusová doprava zpět k vašim autům
do obce Karlova Ves.
Pro návštěvníky z našeho regionu bude zajištěna tak jako
každoročně autobusová doprava na trase Křivoklát – Městečko –
Velká Buková – Roztoky.
Odjezdy autobusů : Křivoklát u rybníka 8.30 hod., Městečko u OÚ
8.45 hod., Velká Buková U kaštanu 9.00 hod., Roztoky u mostu 9.15
hodin. Odjezd zpět po ukončení akce.
Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 313558242.

Mezi námi Bukováky – pokračování …2.
Hasičský ples. Jen chci nějakým způsobem slovy vyjádřit, co jsem v sobotu večer prožívala a
uvědomovala si. Myslím, že jsem objevila smysl života. Právě v tom soužití, v tom pocitu, že
někam patříme, v sounáležitosti a u nás korunované neuvěřitelně různorodým společenstvím.
Jsme malá, obyčejná vesnice, ale přesto drahokamem oproti jiným. V tom našem společenství
jsou ještě další menší. Hasiči, myslivci, zemědělci, cvičení s Katkou anebo i divadelní spolek
Lumír. Každý z nás pak patří ještě do dalšího menšího uskupení, které spojuje společný zájem.
A to vše při tak širokém spektru lidiček nejrůznějších povah a charakterů. A v tom jsme
jedineční. Uvědomujete si to? Vy všichni, kteří to můžete prožívat se mnou? Pokusím se být
konkrétnější: začnu pilotem nebo jak sám říká, myslivec sestupující z hor, pak holka, která
trénuje na maratón, kluk, který chce jít do cizinecké legie, zpěvačka a herečka v jedné osobě,
dojička, co zazáří v TV soutěži, elegantní dáma v letech, která překypuje energií, velitel hasičů
a také práce všeho druhu, zemědělci, což je početná část obce, zastoupena jednou rodinou,
kterou celou miluji a jsem vděčná, že mě mezi sebe přijali a pak další, které nedokážu
konkrétněji popsat, ale jsou stejně kouzelní a obohacující…. Co člověk, to jedinečná osobnost.
A když se to seskupí na jednom parketu a člověk vnímá a vstřebává tu energii, která z té
společnosti vyvěrá, tak nabije baterky na pár let dopředu. Moji Bukováci, vnímáte to? Vážíte si
těchto společných chvilek stejně jako já? Jsme originální a šťastní lidé a je potřeba si to
neustále dokola připomínat, hýčkat a neponičit. Život na venkově je totiž fantastický, ale musí
se umět žít a přijímat, jaký je. A na závěr, co jsem tím chtěla říct: „co je vlastně TO štěstí?“
Vyšplhat na vrcholek kopce, sedět tam ukrytá před celým světem a přitom mít blažený pocit,
jak moc do něj patřím.
Hana Kafková

……………………………………………………………………………………

Úhrada poplatků
Žádáme občany, kteří stále ještě nezaplatili poplatek za psy,
urnový háj, pronájem pozemků apd, aby tak učinili co
nejdříve a to buď přímo na OÚ ve Velké Bukové, nebo bank.
převodem na číslo účtu obce 540596319/0800 var. s. číslo
popisné.

Dětský karneval
Dne 8. 4. 2017 od 14 hodin uspořádali manželé Hrdličkovi na sále
Hospůdky Na Kovárně „ Dětský karneval“, s moderátorem rádia
RELAX Honzou Ladrou a jeho pomocníkem trpaslíkem. Pořad plný
tance, her a soutěží. Vše bylo na sále připraveno, zatopeno, aby se
všichni cítili příjemně. Jen účast dětí i dospělých byla velmi malá. V
maskách se bavilo jen 14 dětí. Na závěr vyhodnotil pan Ladra s
trpaslíkem nejhezčí masku a tou se stal Motýl Emanuel a Maková
panenka v podání Adama a Sandry Matějovských, kteří dostali
krásný dort. Akce byla pořádána díky sponzorským darům Obecního
úřadu Velká Buková, ČSŽ Velká Buková, rodině Hrdličků a paní
Jarušce Bumbové. Díky všem, kteří se na této hezké akci podíleli.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Změna otevírací doby kanceláře
Po
Út
St
Čt
Pá

8.00 - 12.00 15.00 – 17.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00 15.00 – 17.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
Děkuji Šretrová

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková,

které se konalo dne 9.3.2017 od 19:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.
Členové zastupitelstva:
Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský, Vladimír Svoboda, Václav Matějovský,
Petr Adamec
Omluveni : Eva Nejedlá, Doc.Ing. Zdeněk Ledvinka CSc
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení minulého ZO
3. Informace o hospodaření obce v roce 2016
4. Informace o činnosti výborů
5. Prodej pozemku 1132/20
6. Záměr prodeje pozemku p.č. 1132/22 a p.č 1132/19
7. Rozpočtová změna č.1
8. Sponzorské dary a příspěvky
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: Vladimír Svoboda
Ověřovatelé zápisu: Petr Adamec, Václav Matějovský
Jednání schůze zahájil a řídil starosta obce Ing. Pavel Moucha
Usnesení č.1/2017
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje - Program 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdrželi se

K bodu č. 2: Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 29.12.2016
Šestnáctým veřejným zasedáním ze dne 29.12.2016 bylo uloženo starostovi obce:
Strategický plán obce : zveřejnit dokument v celém rozsahu na webových stránkách
obce do konce ledna 2017 – bylo zveřejněno dne 18.1.2017
Zveřejnit nejpozději do konce ledna 2017 odkaz na dokument uložený v kanceláři obecního
úřadu na vývěsní desce obce po dobu 30. dnů – bylo vyvěšeno od 18.12017 do 20.2.2017
Zajistit přístupnost kompletního dokumentu v kanceláři Obecního úřadu Velká Buková –
originál je k dispozici v kanceláři OÚ
Usnesení č. 2/2017
Zastupitelstvo obce po projednání:
Bere na vědomí – zprávu o provedené kontrole usnesení.

K bodu č. 3 : informace o hospodaření obce v roce 2016
Ing. Pavel Moucha uvedl základní údaje o výsledku hospodaření obce v loňském roce
Příjmy plán
skutečnost

4 823 000,- Kč
4 378 000,- Kč tj. 90,78 % plnění

(nebyl naplněn příjem z prodeje pozemků, vyšší bylo plnění daňových příjmů, nebo výběr
vodného)
Výdaje plán
5 144 000,- Kč
skutečnost 3 018 746,- Kč tj. 58,68 % plnění
(např. ČOV pouze 2,5 % z plánovaných výdajů 1,3 mil Kč)
Rozdíl příjmů a výdajů v roce 2016 byl + 1 359 793,74,- Kč
Usnesení č.3 /2017
Zastupitelstvo obce po projednání:
Bere na vědomí – zprávu o hospodaření obce v roce 2016.

K bodu č. 4 : Informace o činnosti výborů
Zpráva o činnosti finančního výboru:
Zprávu přednesl pan Vladimír Svoboda (předseda výboru), seznámil s termíny
provedených finančních kontrol jejich rozsahem a výsledky, např. kontrola pokladní
hotovosti, kontrola výdajových položek par. 6171 pol. 5169, kontrola par. 6171 pol.
5139
Zpráva o činnosti kontrolního výboru:
Zprávu přednesl pan Petr Adamec (člen výboru), seznámil s obsahem kontrolní činnosti
prováděné v roce 2016, např. kontrola správnosti a úplnosti zápisů z veřejných zasedání
zastupitelstva obce, plnění úkolů daných usnesením a kontrola usnesení, kontrola
náležitostí spojených s prodejem pozemků a kontrola nápravy nedostatků evidovaných
auditem obce.
Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí:
Zprávu přednesl pan Josef Zýka, člen výboru, seznámil s činností, která spočívala
především ve spolupráci při organizování dobrovolnických činností a úkolů obce
v oblasti ŽP, např. kontrola realizace projektu výsadby a ošetření zeleně financované ze
SFŽP, úklid odpadů v katastru obce, spoluorganizování brigád na úklid rybníka v losích,
rekultivace staré skládky v Losích, vyhánění zvěře ze zemědělských pozemků před
sklizní, spolupráce při řešení projektu zvýšení kapacity a úprava ploch pro separovaný
odpad, kontrola ošetření stromu v Kalubicích.
Usnesení č. 4/2017
Zastupitelstvo obce po projednání:
Bere na vědomí – zprávy o činnosti výborů.

K bodu č. 5 : prodej pozemku p.č. 1132/20
O pozemek p.č 1132/20 projevil zájem pan ing. Karel Lankaš. Usnesením č. 30/2016
bylo veřejným zasedáním zastupitelstva obce schváleno zveřejnění záměru prodeje
pozemku. Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce a elektronické úřední desce obce v

termínu od 4.1.2017 do 30.1.2017. Z pozemku bude nutné po jeho prodeji odstranit
deponii zeminy ze skrývky cesty.
Usnesení č. 5/2017
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje: realizaci prodeje pozemku p.č. 1132/20
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdrželi se

K bodu č 6: záměr prodeje pozemku p.č. 1132/22 a p.č 1132/19
O projednání možnosti zakoupení pozemku u rozhledny požádal pan Radek Gebhart.
Požádal o nestandardní rezervaci dvou pozemků s tím, že má v úmyslu stavět
kombinovanou stavbu zděnou a sroubenou. Dodavatel stavby mu má vybrat z těchto
dvou pozemků. Zakoupit chce jeden pozemek a u druhého bude rezervace zrušena.
Rezervace obou pozemků je sjednána do konce dubna, jednoho pozemku pak nejdéle do
konce roku 2017. Pokud nedojde do konce roku k odkoupení, bude rezervace zrušena a
pozemek nabídnut k prodeji.
Usnesení č. 6/2017
zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.1132/22 a pozemku p.č. 1132/19
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdrželi se

K bodu č. 7: rozpočtová změna č.1
Rozpočtová změna obsahuje přesun částky státní dotace, překročení příjmu o 2800 Kč.
Přijetí dotace SFŽP v částce 228 929 Kč, o tuto částku byla snížena kapitola financování a
částka byla zapojena do rozpočtu. Dále byla navýšena částka na nákup známek na
popelnice o 2 792 Kč (přesun pouze v rámci paragrafu 3722 – sběr a svoz komunálních
odpadů)
Usnesení č. 7/2017
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje – rozpočtovou změnu č.1/2017
Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdrželi se
1. K bodu č. 8: Sponzorské dary a příspěvky
Ing Moucha přednesl plénu požadavky na příspěvky pro konané akce.
O příspěvky na konání akcí pro děti a mládež požádal pan Jaroslav Hrdlička. Jde o již
tradičně konané akce Dětský karneval, Rybářské závody na zahájení prázdnin, Rybářské
závody na ukončení prázdnin. Na každou z pořádaných akcí je požadován příspěvek ve výši
1 000 Kč,-.
Dále předpokládáme konání dětského dne ve spolupráci svazu žen, hasičů a dalších
dobrovolníků. I když termín akce a její organizace ještě není stanovena, navrhuji uvolnit
příspěvek ve výši 6 000 Kč.
V letošním roce proběhne XII. Ročník akce „Čistá Berounka“. Koordinátorem akce je Obecně
prospěšná společnost Rakovnicko. Termín je 8. dubna 2017 a trasa Zvíkovec – Roztoky.
Obecně prospěšná společnost požádala obec o finanční příspěvek v libovolné výši
s doporučenou částkou 6,-Kč na obyvatele. Vzhledem k tomu, že částka podle počtu
obyvatel vychází cca 1 500,- Kč a protože část trasy, kde bude sběr prováděn je
katastrálním územím Velké Bukové, bylo navrženo uvolnit příspěvek ve výši 2 000, Kč.

Usnesení č. 8/2017
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje – finanční příspěvky na pořádání akcí v následující výši:
akce

pořádající

Dětský karneval
Rybářské závody na zahájení prázdnin
Rybářské závody na ukončení
prázdnin
Dětský den
Čistá Berounka
Příspěvky celkem

Jaroslav Hrdlička st.
Jaroslav Hrdlička st.
Jaroslav Hrdlička st.
ČSŽ, SDH, dobrovolníci
Rakovnicko o.p.s.

příspěvek ve
výši
1 000,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
6 000,- Kč
2 000,- Kč
11 000,- Kč

Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdrželi se

K bodu č. 9: Různé
-

Informace - Petr Matějovský
situace s dodávkami pitné vody: zdroje jsou prázdné, voda je dovážena do vodojemu
z Roztok. Byly kontrolovány vodoměry a zdá se, že voda neuniká mimo potrubí,
spotřeba v horní části obce je 10 m3/den.

Informace – Ing. Pavel Moucha
- Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu dne 25. března
od 10:00 do 12:00 hod. na návsi u kaštanu
- Byla ukončena výstavba cesty C1
- Zrušení knihovny, zůstane zachována, budou se dále půjčovat knihy zájemcům, ale
nebude dál vedená jako veřejná knihovna obce
- Byla SFŽP přijata žádost o dotaci na provedení průzkumného vrtu (80% dotace z 0,5
mil Kč 400/100)
- Byla podána žádost o dotaci na restaurování sochy Sv. Václava (70% dotace z 82 tis
Kč 57/25)
- Je zpracovávána dokumentace ke stavebnímu povolení na přestavbu sociálek u
hospůdky
- Probíhá rekonstrukce chodeb, schodišť masážní místnosti a částečně i WC v budově
OÚ
- 23.3 2017 v době od 8:00 hod. do 15:00 hod nepůjde v obci elektřina (týká se i Malé
Bukové a Kalubic)

K bodu č. 10: Diskuze
-

p. R. Duchoň připomněl, že by neměli být prodávány další pozemky kvůli nedostatku
vody.
p. Z. Sklenička - využijte zdroje – studny v Losích
P. Matějovský oznámil, že voda bude dále dovážena, ale pokud bude opatření
nedostatečné, bude pouštěna v režimu ráno a večer

Schůze byla ukončena ve 20:35 hodin

Počasí únor
průměrná teplota
nejvyšší teplota
nejnižší teplota
srážky celkem
nejvyšší srážky

2017
+ 2,33°C
27.2.
+ 13°C
9.2.
- 6°C
11,6 mm
20.2.
7 mm

Počasí březen
průměrná teplota
nejvyšší teplota
nejnižší teplota
srážky celkem
nejvyšší srážky

2016
2.2.
26.2.
23.2.

2017
31.3.
13.3.
18.3.

+ 7,52°C
+ 25°C
- 2°C
40,7 mm
10,5 mm

+3,79°C
+ 12°C
- 5°C
34,3 mm
11,5 mm
2016

31.3.
1.3.
1.3.

+4,19°C
+ 19°C
- 2°C
35,1 mm
10 mm

…………………………………………………………………………………………………………………….

Kuřecí závitek s medvědím česnekem
Suroviny
4 stehenní kuřecí steaky
4 plátky uzené krkovičky (šunky)
listy medvědího česneku
3 vejce, pažitka, 2 velké cibule, kuřecí vývar dle potřeby
sůl, pepř, koření Zlaté kuře (nebo jiné na drůbež), sladká, mletá ,uzená
červená, paprika, olej
Postup přípravy receptu
1. Vejce usmažíme na troše oleje, osolíme, opepříme a přidáme nakrájenou pažitku. Necháme
vychladnout.
2. Kuřecí steaky mírně osolíme, opepříme, poklademe plátky krkovice. Dále přidáme listy
medvědího česneku, vychladlou vaječinu.
Zavineme do závitku (já je převazuji nití).
3. Závitky zprudka opečeme ze všech stran na rozehřátém oleji. Přidáme na hrubo
nakrájenou cibuli, okořeníme kořením a uzenou paprikou. Podlijeme vývarem a dusíme do
měkka.
4. Závitky vyndáme na talíř, omáčku rozmixujeme, odstraníme nitě ze závitků a podáváme.
5. Omáčky jsem nedělala moc, ani jsem ji nezahušťovala, stačila rozmixovaná cibule. Chtěla
jsem jen trochu sosíku.

NAROZENINY v měsíci únor oslavili :
Vydra Josef
Pelcová Milada
Kopecká Jaroslava
Kopecká Blanka
Pánková Jindřiška
Sklenička Zdeněk
Štefan Zdeněk
Nejedlý Bedřich
Hůla Karel
Rusý Antonín

1933
1934
1940
1943
1944
1952
1953
1953
1954
1959

NAROZENINY v měsíci březen oslavili :
Vodičková Jurana
Jirásek František
Šretr Zdeněk
Chrenková Květoslava
Helebrantová Vlastimila
Bumbová Jaroslava
Hejduková Dana
Chodorová Olga
Svobodová Miluše
Hrdlička Jaroslav
Vránová Alena

1932
1937
1937
1939
1940
1946
1955
1955
1957
1960
1962

NAROZENINY v měsíci duben oslavili :
Perníčková Jaroslava
Patera Radomil
Šretrová Anna
Eidelpes Josef
Jartimová Milena
Duchoň Rostislav
Janek Vladimír
Záleský Jiří

1934
1945
1948
1949
1950
1950
1955
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.

……………………………………………………………………………………
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V dnešní tajence najdete dokončení jedné z dubnových pranostik.
Na Svatého Marka(25.4.) deštivo – čtyřicet…. Tajenka
Vodorovně:
1.)kynolog(6),nářečně žena(4); 2.)kout(3),části křivky(7);
3.)souhlas(3),značka Fordu(2),staročeské zájmeno (2),označení
mouky(2),označení litru(1); 4.)ostrov u afrického
pobřeží(8),chem.zn.neonu(2); 5.)Tajenka(10);6.)označení
poloměru(1),plot(6),parazit(3); 7.)pomůcky pytláka(3), zabíjačková
pochoutka(4),ptát se anglicky(3); 8.)prostředek na nádobí(3),malá Jana(7);
9.) pohádková postava(3), pádová otázka(2),nula(1),smrt(4);
10.)mřížka(5),americká bezpečnostní služba(3),ukazovací zájmeno(2);

Svisle:

A.)plzeňské pivo(8),SPZ Turecka(2); B.)lékařská vyšetření(4),knedlíček do
polévky(3),známý autobazar(3);
C.)ocas(4),citoslovce koňského zaržání(3), Slovan(3); D.) poslední
Rožmberk(3),brnění(5),zkratka výpočetní tomografie(2); E.)dva(3),
slovenské město(5),anglicky nebo(2); F.)otvor pro čep(4),domácky Adolf(3),
opak dne(3); G.) dešťová voda(3),značka starších počítačů(5),italský
souhlas(2); H.) citoslovce bolesti(2),zkratka souhvězdí Orion(3), neokrouhlý
kotouč(5);CH.)chem.zn.bóru(1),nádoby na zalévání(5),obyvatel části Velké
Británie(4);I.)SPZ Rakouska(1),ypsilon(1),jméno moderátora
Mareše(4),dosna(4);
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


„Největší chyba, kterou v životě můžete
udělat, je mít pořád strach, že nějakou
uděláte.“
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