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IČO: 00662771
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statutární zástupce: Ing. David Kaiser

Zpracovatel:

Ing. David Kaiser
Bukovany 1
272 72 Březnice
Tel.: 723 25 25 23
Email: david-kaiser@seznam.cz
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1. Základní údaje o obci
Obec Bukovany se nachází v jižní části Středočeského kraje, je součástí
okresu Příbram a spadá do ORP Příbram. Do katastru obce Bukovany
spadá i osada Sedlečko.
Obec leží v malebném přírodním, ekologicky čistém prostředí Povltaví. Je
obdařena bohatými lesními porosty, rozkládajícími se v okolí, krajina jako
celek s dominantou zámku přispívá ke klidnému pocitu a radosti ze života.
Bukovany jsou ves s bývalou tvrdí a dvorem starého slovanského původu,
první dochovaná písemná zmínka pochází z roku 1316.
Sportovní činnost v obci vykonává rybářský spolek, který má 11 členů,
který jednou ročně pořádá rybářské závody.
Ostatní sportovní činnost vykonávají dobrovolníci.
- Počet obyvatel k 1. 9. 2018:
- Celková výměra území:

87
315 ha
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2. Přehled stávající sportovní vybavenosti
Fotbalové hřiště
Víceúčelové hřiště
Místnost na stolní tenis
Rybníky pro sportovní rybaření a bruslení
Jízdy na koních
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FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
V místní části Bukovany se nachází fotbalové hřiště s travnatým povrchem, které
využívají zejména děti na léčebném pobytu v Dětské odborné léčebně Bukovany,
příležitostně i místní pro přátelské utkání. 1x za 6 let se zde koná fotbalový turnaj mezi
obcemi Bukovany.
Obec využívá fotbalové hřiště především při pořádání dětského dne či tanečních zábav.
Fotbalové hřiště je volně přístupné veřejnosti.
Pasport sportoviště není.
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
V místní části Bukovany se rovněž nachází víceúčelové hřiště s pískovým povrchem,
které využívají zejména místní občané s chalupáři pro přátelská utkání ve volejbale a
nohejbale. Rovněž je využíváno 1x za 6 let pro nohejbalový a volejbalový turnaj mezi
obcemi Bukovany.
Hřiště je využíváno rovněž při pořádání dětského dne.
Víceúčelové hřiště je volně přístupné veřejnosti.
Pasport sportoviště není.
MÍSTNOST NA STOLNÍ TENIS
V budově Obecního úřadu Bukovany se nachází místnost využívána ke stolnímu tenisu,
který využívají místní občané s chalupáři pro přátelská utkání. Rovněž je využívána 1x
za 6 let pro turnaj ve stolním tenise mezi obcemi Bukovany.
Místnost je rovněž využívána pro výstavu fotografií či promítání dokumentů o obci.
Místnost je přístupná na požádání.
Z obce jsou 4 obyvatelé členy oddílu stolního tenisu SK Chraštice a rovněž se zde konají
vánoční turnaje.
RYBNÍKY PRO SPORTOVNÍ RYBAŘENÍ A BRUSLENÍ
Obec je vlastníkem 2 rybníků, Kovárny, který se nachází v místní části Bukovany,
a Veselý, který se nachází v místní části Sedlečko. Údržbu provádí místní spolek rybářů,
kteří pořádají každoročně dětské rybářské závody. Rybník Kovárny je rovněž využíván
1x za 6 let pro rybářské závody mezi obcemi Bukovany. V zimě jsou rybníky využívány
k bruslení.
Rybníky jsou volně přístupné veřejnosti.
JÍZDY NA KONÍCH
Na jihovýchodním konci obce se nachází stáj se 4 koňmi manželů Sládkových, kteří pro
zájemce pořádají jízdy na koních. Krátké projížďky jsou využívány při dětském dni.
DOBROVOLNÍ HASIČI
2 občani jsou členy SDH Zalužany.
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číslo areálu: 001
název zařízení: Fotbalové hřiště
umístění: p. č. 30/7, k. ú. Bukovany u Kozárovic
vlastník: Český červený kříž
hlavní uživatel: veřejnost
kontaktní osoba: Ing. Jiří Grünbauer
adresa: Bukovany 1, 262 72 Březnice
telefon: 603 519 605
email: dol.bukovany@volny.cz
www: http://www.lecebnabukovany.cz
Číslo areálu: 002
název zařízení: Víceúčelové hřiště
Umístění: p. č. 30/7 a 30/14
vlastník: Český červený kříž
hlavní uživatel: veřejnost
kontaktní osoba: Ing. Jiří Grünbauer
adresa: Bukovany 1, 262 72 Březnice
telefon: 603 519 605
email: dol.bukovany@volny.cz
www: http://www.lecebnabukovany.cz
Číslo areálu: 003
název zařízení: Místnost na stolní tenis
Umístění: st. p. č. 103, budova s č. p. 40
vlastník: Obec Bukovany
hlavní uživatel: veřejnost
kontaktní osoba: Ing. David Kaiser
adresa: Bukovany 40, 262 72 Březnice
telefon: 723 25 25 23
email: bukovanypb@seznam.cz
www: http://www.bukovanypb.cz
Číslo areálu: 004
název zařízení: Rybník Kovárny
Umístění: p. č. 18
vlastník: Obec Bukovany
hlavní uživatel: Spolek rybářů
kontaktní osoba: Jiří Dušek
adresa: Nádražní 314, 262 31, Milín
telefon: 736 158 860
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Číslo areálu: 005
název zařízení: Rybník Veselý
Umístění: p. č. 105
vlastník: Obec Bukovany
hlavní uživatel: Spolek rybářů
kontaktní osoba: Jiří Dušek
adresa: Nádražní 314, 262 31 Milín
telefon: 736 158 860
Číslo areálu: 006
název zařízení: jízda na koních
Umístění: p. č. 69/31
vlastník: Jana Sládková
hlavní uživatel: veřejnost
kontaktní osoba: Jana Sládková
adresa: Bukovany 44, 262 72 Březnice
telefon: 728 493 598
email: jana.dammerova@centrum.cz

OSTATNÍ SPORTOVIŠTĚ
Dětské hřiště: od roku 2010 je mezi hřišti dětské pískoviště. V areálu Dětské odborné
léčebny je dětské hřiště s různými herními prvky, které je však určeno pro děti na
léčebném pobytu, veřejnosti nepřístupné
Multifunkční hřiště: NE
Dopravní hřiště: NE
Venkovní posilovna: NE
Sportovní plocha pro požární sport: NE
Tělocvična: V areálu Dětské odborné léčebny, určená pro děti na léčebném pobytu,
veřejnosti nepřístupná.
Koupaliště: NE
Zimní stadion: NE
Bazén: NE
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3. Plán investic do rozvoje sportu (2018-2023)
Plán investic do rozvoje sportu (2018 - 2023)

Název projektu

Rekonstrukce víceúčelového hřiště
Rekonstrukce společenské místnosti
Rekonstrukce rybníka Kovárny
Podpora profesionálních sportovců
Podpora dobrovolných hasičů
Podpora stolního tenisu SK Chraštice

Schváleno dne:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč
500
350
1 300
60
60
60

Očekávaný
termín realizace
projektu (od do)

Poznámka

000,00 3/2019 - 6/2019
000,00 10/2018 - 2/2019
000,00 4/2019 - 8/2019
000,00 10/2018 - 2023
000,00
2018 - 2023
000,00 10/2018 - 2023

14. 9. 2018

Ing. David Kaiser
starosta

Jiří Macoun
místostarosta
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