Informace pro občany – duben 2015
Vážení spoluobčané,
na únorovém veřejném zasedání jsme schválili rozpočet obce na rok 2015, v příjmové části ve výši
4359240 Kč a ve výdajové části 4023240, rozdíl je splátka úvěru na zateplení školy, rozpočet je tedy
vyrovnaný. Na dubnovém veřejném zasedání budeme schvalovat výsledek hospodaření obce a závěrečný
účet za rok 2014 a též výsledek hospodaření a účetní uzávěrku naší základní a mateřské školy.
Finanční prostředky přidělené finančním úřadem se budeme snažit co nejúčelněji využít. Mezi hlavní
výdaje bude patřit jako každý rok příspěvek na činnost základní školy, s jejíž činností jsme velmi spokojeni.
V plánu jsme měli rekonstrukci okolí školy včetně výměny oplocení. Na akci jsme zažádali o dotaci v rámci
Programu obnovy venkova u Královéhradeckého kraje, bohužel, dotace nám přidělena nebyla. Přesto v
dalších měsících provedeme pokládku zámkové dlažby v prostoru před vchodem do MŠ a ZŠ neboť stav
asfaltové plochy je zde nebezpečný. Dále se budeme snažit zvelebit budovu obecního úřadu a jeho okolí.
Jistě jste si již všimli, že zmizely nevzhledné túje, místo nich vysadíme dva buky, upravíme odtok dešťové
vody a před budovu zakoupíme betonový odpadkový koš a stojan na kola. Též instalujeme novou úřední
vývěsku. Uvnitř budovy plánujeme rekonstrukci sociálních zařízení, která jsou pro pořádání akcí
nevyhovující a v další fázi též kuchyňky.Nezapomínáme ani na naše „technické služby“, připravujeme
nákup křovinořezu a vibrační desky pro trvalou opravu místních komunikací.
S ohledem na další rozvoj obce je velmi zajímavá zpráva okolo situace s přeložkou silnice II/303.
S místostarostou jsme se účastnili schůzky s pracovníky odboru dopravy a odboru místního rozvoje na
Krajském úřadě v Hradci Králové, kde jsme se dozvěděli, že připomínky bývalého vedení obce byly vzaty
v potaz a v novém územním plánu v r.2018 již přeložka silnice v katastru naší obce zakreslena nebude. To
by znamenalo možnost bytové výstavby v místech, kde je nyní stavební uzávěra.
Dále jednáme s projekční kanceláří Agroprojekce Litomyšl na vyřešení protipovodňových opatření. Jak
již bylo uvedeno na minulém veřejném zasedání, projekt suchého poldru naproti „domu hrůzy“ byl
v územním řízení Správou CHKO zamítnut. V současné době se zpracovává studie jak vody toku Dunajka
bezpečně obcí svést. Zdá se, že optimálním řešením bude rozšíření jeho koryta v úseku na Benátkách,
čímž by se vyřešila i oprava prasklé opěrné zdi v těchto místech. To by samozřejmě byla velmi nákladná
akce, na níž bychom museli získat peníze ze Státního fondu životního prostředí nebo z fondů EU. O
úhradu nákladů na zpracování studie byla zaslána žádost na krajský úřad v rámci programu
„Protipovodňová ochrana“.
A na závěr naše prodejna…. Věřím, že jste ještě nezapomněli, že ji máme, zachování prodejny berme
tak trochu jako otázku cti. O neúspěšných jednáních ohledně nového provozovatele jsem psal v minulém
čísle zpravodaje, stejně tak o novém zájemci, který se ovšem již neozval. Patrně jste se též dozvěděli, že
problémy s ukončením činnosti již mají v Suchém Dole a budou mít pravděpodobně ve Velkých
Petrovicích. Nyní se zdá, že se na nás štěstí usmálo. V době, kdy píšu tento příspěvek, mám přislíbeno (na
90%), že prodejna bude do měsíce otevřena a provozovatelem prodejny bude podnikatel z Polska. Myslím,
že to je zajímavé řešení, v sousední Polici je mezi občany s polskou prodejnou potravin velká spokojenost.
Více snad budu moci říct na veřejném zasedání.
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

které se koná dne 24.dubna 2015 v 19,00 hod. v Motorestu Lucky Luck v Bukovici
Program jednání: 1. Schválení účetní závěrky za r. 2015 2. Dodatek č. 5
3. Aktualizace havarijního plánu 4. Vyhlášky obce 5. Různé
Těšíme se na Vás

Den Země
Den Země je den věnovaný naší planetě, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn
původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod
jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního
prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do USA do roku 1969. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda
lidí ve 175 státech světa a stává se tak největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé
planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Cílem moderních oslav dne Země je upozornit na dopady
lidského chování na životní prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešení
těchto problémů. V současné době je oslava Dne Země spojena s úklidem prostranství a sběrem odpadků.
Do akce je zapojena i naše škola. Věřím, že i naši občané pomohou a v rámci možností zbaví své okolí
nepořádku. Na vyhrazených místech budou k dispozici černé pytle na odpady, které budou odvezeny do
sběrného dvora.
starosta
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 22. dubna 2015 je zajištěn sběr a svoz nebezpečných složek kom.odpadu.
Stanoviště: na parkovišti před sokolovnou v době od 16.00 do 16.15 hod.
Ve stanovený čas bude odpad odebrán přímo od občanů posádkou svozového vozidla.
Není přípustné, aby na tomto stanovišti byl odpad volně odkládán.
Sbírat se budou následující odpady:
Oleje a tuky, barvy a ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy (zahradní chemie), obaly od výše uvedených odpadů, baterie (suché články),
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory, ledničky, pneumatiky z os. automobilů.
Odebrán nebude stavební odpad, odpad ze zeleně, pneumatiky z nákladních aut.

Vážení spoluobčané,
Možná si již někteří z Vás všimnuli, že
naše
obecní
internetové
stránky
vypadají jinak. V současné době totiž
probíhá změna vzhledu a následně i
úprava obsahu internetových stránek, a
jelikož vše probíhá za provozu je
možné, že se ještě trochu změní,
převážně obsah a struktura stránek.
Nové stránky by měli mít jednoduchý a
příjemný design a hlavně by měli být
přehlednější.

Hlavní novinkou je možnost přihlásit se
k zasílání informací pomocí sms. Novinka
momentálně funguje v testovacím provozu.
Přihlásit se k odběru můžete na internetových
stránkách
obce
Bukovice
www.obecbukovice.cz v sekci obec (viz
obrázek). Zprávy obecního úřadu Vám
následně budou chodit zdarma formou SMS
přímo na Váš mobilní telefon.
místostarosta

Zprávičky ze školky:
Konečně i k nám dorazilo Jaro. Máme za sebou vynášení Moreny a Velikonoce a nyní si užíváme sluníčka.
Na školní zahradě jsme se dali do úklidu, přichystali jsme si truhlíky na pěstování bylinek. Venku
pozorujeme ptáčky zpěváčky, mláďata na dvorcích i v přírodě, práce na polích a mnoho dalších zajímavostí.
Předškoláci mají úspěšně za sebou plavecký výcvik. Během dubna navštívíme tiskárnu pana Resla na
Kozinku a polickou knihovnu. Povídáme si totiž o knížkách. Dále nás čeká čarodějnický slet, který pořádáme
na naší zahradě každý poslední dubnový den. V květnu chystáme překvapení pro maminky k jejich svátku a
29.5. naši již třetí zahradní slavnost. Nenechte si ji ujít!!
Informace k Zápisu do MŠ Bukovice na šk. rok 2015/16
Zápis do MŠ se bude konat ve dnech 26. a 27. května od 12h do 15.30h v MŠ Bukovice. K zápisu přineste
vyplněnou a lékářem potvrzenou Žádost o přijetí do MŠ (lze vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z
www.zsbukovice.cz/mateřská škola/dokumentyMŠ) + rodný list dítěte. Kritéria k přijímání dětí naleznete
tamtéž. Předpokládáme, že MŠ Bukovice bude v příštím šk.roce naplněná do počtu 26 dětí.
Lenka Svatoňová

Ze školy s jarní náladou
Jen co u nás skončily jarní prázdniny a jaro nesměle zaťukalo na dveře, uspořádali jsme celoškolní
recitační soutěž, která vede děti k osvojení přednesu. Bára Brátová a Anička Bartošová úspěšně
pokračovaly v Náchodě v okresním kole soutěže. Celá škola začala jezdit na pravidelné lekce plavání do
náchodského bazénu. Ve družině proběhl týden věnovaný první pomoci a úplnou tečku za zimou udělalo
vynášení Moreny, ke kterému děti připravovaly pásmo říkadel a písniček. Naši “krásnou” paní Zimu jsme
zapálili a poslali po vodě a dnes už je jisté, že se nevrátí. V březnu byl také čas pro celorepublikovou
soutěž Matematický klokan, které se i naše škola pravidelně účastní. Letos gratulujeme k vynikajícímu
výsledku Katce Trojtlové ze 3.ročníku, která dosáhla maxima v bodovém hodnocení soutěže. Následovaly
přípravy Noci s Andersenem, což je také akce konaná po celém Česku. Hlavní myšlenkou je podpořit vztah
dětí ke čtení knih, ale přespávání ve škole má i svá další kouzla a děti se těší hlavně na strašidelnou noční
hru. I tento rok se nám podařilo děti zaujmout, přiblížit jim krásné Drdovy pohádky a touto cestou chceme
poděkovat všem rodičům, kteří se na přípravě večera podíleli. Následovaly Velikonoce a jarní výstava,
které s sebou přinesly malování vajíček, setí obilíčka, jarní malování a tvoření, pletení pomlázek a pečení
jidášků. Tolik aktivit můžeme dětem nabízet i díky dobré spolupráci školy, školky i jídelny. Velký dík na
přípravě her a činností nad rámec vyučování patří také paní vychovatelce Pavlíně Kollertové.

Co nás čeká
V nejbližších dnech, kdy se uzavře třetí čtvrtletí, si připomeneme také Den Země, který letos škola
oslaví naučnou vycházkou po březích Metuje spojenou s pozorováním ptactva. Každoročně děti v tomto
týdnu uklízeli odpadky z okolí nejen školy, ale i po celé obci. Vždy jsme byli překvapeni, jaké úlovky a
poklady jsme našli. Byli bychom rádi, kdyby se letos k dětem přidali i dospělí a ve spolupráci s obcí
věnovali v tomto týdnu čas na úklid svého okolí. Týden Země bude také názvem školního projektu, který
nabídne téma Včely, Voda či Přírodní zahrada.
Ve škole jsme začali třídit bioodpad a využívat kompostér, založili první malý záhonek a plánujeme
do budoucna více pozornosti věnovat zahradě a našim zahradnickým pokusům.
29.května všechny srdečně zveme na Zahradní slavnost, která nabídne podívanou na program
připravený dětmi, posezení s občerstvením a hlavně poslech skupiny Kamarádi osady 5.
Červen pravděpodobně přinese zlepšení nálady všeho žactva, vyžádá si poslední zbytky sil
pedagogického sboru a zavalí nás mnoha milými akcemi, soutěžemi, exkurzemi a výlety, jak už to na konci
roku bývá. Právě proto se na léto těšíme a přejeme všem co nejvíce prosluněných dnů.
Lenka Karpfová

Hasiči

- 1. 4. 2015 - první náš letošní výjezd. Odstranili jsme spadlý strom přes cestu v Bukovici směrem
na Hlavňov. Následkem pádu stromu byl přetržen kabel veřejného osvětlení. Účast 5 členů výjezdové
jednotky.
- Pravidelně každý pátek se scházíme v hasičské zbrojnici. Odstranili jsme starý sušák na hadice,
nádrž na vodu z fotbalového hřiště. Pokáceli přerostlé túje, vytahali pařezy před hasičskou zbrojnicí.
Provedli úklid v garážích. Po obci jsme sebrali železný šrot. Udržujeme techniku.
- Soutěžní družstvo začalo s přípravou, tréninkem. Scházíme se pravidelně každou neděli, složení
družstva zůstává stejné jako v loňském roce. Cílem je obhajoba prvenství v Náchodské hasičské lize. První
naše letošní soutěž je v plánu 8.května v Houdkovicích.
- Kulturní akce - v nejbližší době připravujeme s obcí pálení čarodějnic. Dále pak setkání s hasiči z
Německého Forstu - výročí 20let od vzniku společného partnerství.
M.Sádovský ml.

Vážení čtenáři,
v letošním roce je to již 930 let, co byl korunován
první český král, Vratislav II. Zkusme se zamyslet na dobu
téměř před tisíci lety a připomenout si některé zásadní okamžiky v historii naší
země. Povězme si něco o tom, na základě čeho a za jakých okolností k tomu došlo.
(podle materiálů českých historiků Miloslava Martínka a Heleny Stejskalové a Vikipedie)

Kapitola XII.
Vratislav II., první český král (nar. kolem r. 1033-1092)
Byl ještě českým knížetem, když v roce 1061 povolal po svém nastolení nazpět do Čech z Uher
sázavské bratry, používající slovanskou bohoslužbu. Ti byli vyhnáni jeho bratrem, českým knížetem
Spytihněvem II. (1031-1061) v roce 1056 ze Sázavského kláštera. Když jejich otec, přemyslovský kníže
Břetislav I. (1004-1055) rozděloval svým třem synům moravské úděly,
protože svému nejstaršímu synovi Spytihněvovi předal pražský knížecí
stolec, přidělil Vratislavovi Olomoucko. I přes to ale vznikají mezi bratry
třenice. Kníže Spytihněv zruší moravské úděly, své bratry Konráda a
Otu bere zpět do Prahy, Vratislav však před ním utíká do Uher, pod
ochranu tehdejšího uherského krále Ondřeje I. Tam se zakouká do jeho
dcery Adléty, kterou si později vezme za manželku. I když v uherském
králi získává Vratislav mocného spojence, ten roku 1063 umírá.
Předtím ale Spytihněv II., aby předešel nepříjemnostem, začne
s Vratislavem vyjednávat a nakonec mu jeho olomoucký úděl přece
jenom ponechá. Po smrti Vratislavova tchána chce ale Spytihněv II.
opět využít Vratislavovi oslabené pozice za účelem posílení vlastní
moci, ale toto nestihne, protože 28. ledna 1261 umírá. Po něm usedá
na pražský trůn Vratislav, který se svými bratry Konrádem a Otou
vychází dobře a předává jim ke správě moravské úděly – Olomoucká
část připadne Otovi, Brněnská část Konrádovi. Nejmladšímu z bratrů,
Jaromírovi, připadla dráha duchovního. Ten ovšem těžce nese své
předurčení pro kněžskou dráhu i skutečnost, že nedostal nic z otcova
dědictví. Proto Vratislav podnikal kroky, aby mu Jaromírovy ambice
nepřerostly přes hlavu.
Idealizovaná podobizna Vratislava II
*
Od poloviny 11. století (1050), se středověká římská říše stala jevištěm vyostřeného zápasu mezi
církevní a světskou mocí. Navenek se projevoval tzv. bojem o investituru (tj. o právo jmenovat církevní
hodnostáře) a hlavními aktéry v něm představovali papež Řehoř VII. (na Petrově stolci vládl od 1073 do
1084) a římský král a později císař Jindřich IV.
Ve chvílích, kdy císař na jaře roku 1085 odměňoval své věrné stoupence a trestal své odpůrce, se
již zdály být zapomenuty chvíle z ledna 1077, kdy ve sněhu a mrazu stál tři dny bos a v žíněném rouchu
poustevníka před branami hradu Canossa (v severní Itálii). Prosil tehdy markraběnku Matyldu Toskánskou
o zprostředkování v jeho sporu s papežem Řehořem VII. Kristův pozemský náměstek neváhal a na pokus
Jindřicha IV. o jeho sesazení (1076), odpověděl vyobcováním římského krále z církve.
Papežská klatba tehdy představovala téměř nepřekročitelnou překážku na cestě za římskou
císařskou korunou, po které Jindřich IV. toužil. Papež navíc posílil nemalý počet Jindřichových nepřátel
v Německu a život římskému králi ztrpčovali i Slované, žijící na okraji jeho říše. Pouť do Canossy
nepřinášela konec sporů mezi Jindřichem a stoupenci papeže Řehoře. Římský král se ale nepoddal a
v polovině roku 1077 zmobilizoval své stoupence. Patřil mezi ně i český kníže Vratislav II., který Jindřichovi
vydatně pomáhal při jeho účtování v Bavorsku a jihoněmeckém Švábsku. S Vratislavovou hvězdou
stoupaly ovšem i ambice panovníkova nemilovaného mladšího bratra Jaromíra, který zaujímal úřad
pražského biskupa (1068-1099). Stal se zástupcem říšského kancléře, fakticky nejvyššího úředníka
v blízkém okolí římského krále.
Biskup Jaromír s určitostí nepatřil k pokorným služebníkům
přemyslovského panovníka. Vratislav se nechtěl smířit s jeho
nástupem na opuštěný biskupský stolec (1068) a teprve tuhý odpor
dalších bratrů ho donutil potvrdit Jaromíra ve funkci nejvyššího
církevního hodnostáře v Čechách.
Spor mezi knížetem a
biskupem z přemyslovského rodu vyvrcholil, když roku 1072
Jaromír zaútočil na bohabojného olomouckého biskupa Jana. I
když se Jaromírovo počínání dostalo před římskou kurii a papežští
legáti vyslaní do Prahy jej zbavili jeho biskupské hodnosti, prokázal
Jaromír před papežským soudem dostatek pokory a obratnosti.
Získal také velmi mocnou přímluvu markraběnky Matyldy

Toskánské, své příbuzné. Vliv Matyldy Toskánské připisovali papežovi nepřátelé poněkud choulostivému
poměru papeže Řehoře VII. a Toskánské vládkyně. Na Matyldin zákrok vrátil papež Jaromírovi biskupskou
hodnost a na papežský příkaz se Vratislav musel se svým bratrem usmířit. Kníže však zároveň posiloval
proti biskupovi postavení vyšehradské kapituly, kterou založil v roce 1070. Ta nebyla podřízena pražskému
biskupovi, ale přímo papeži a její probošt, jako kancléř, vedl panovnickou kancelář. Vyšehrad se stal sídlem
knížete a jeho třetí manželky Svatavy Polské.
*
Rok 1085 se chýlil ke konci. Přicházel advent a přemyslovský vládce Vratislav II. mohl při
modlitbách v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě vzpomínat na události, které mu přinesly
uplynulé měsíce.
V dubnu roku 1085 se konal dvorský sjezd v Mohuči, který se významně zapsal do českých dějin. Vratislav
II. obdržel od císaře Jindřicha IV. za své věrné služby královskou korunu (za-tím pouze nedědičnou). Přede
všemi vyznamenal svého blízkého spojence císař Jindřich IV. na shromáždění nejvyšších církevních i
světských hodnostářů, když uznal zásluhy „v celém Německu oblíbeného „českého knížete Vratislava při
dlouhém tažení za císařskou korunou do Říma a učinil jej králem jeho národa“. Zvolený král byl zbaven
poplatků, ale byl povinován účastí českých vládců s jejich družinou na korunovačních cestách
římskoněmeckých panovníků do Říma.
Společně se svou manželkou Svatavou Polskou, se 15. června roku 1085 pokorně sklonili ve
svatovítském kostele na Pražském hradě, při slavné svaté mši, pod žehnající rukou trevírského arcibiskupa
Egilberta, který jim vložil na jejich hlavy, když je předtím slavnostně pomazal, královské koruny. Jak tehdy
poznamenal náš nejstarší kronikář Kosmas (1045-1125), „Vratislavu, králi českému i polskému,
vznešenému a mírumilovnému, od Boha korunovanému, život, zdraví a vítězství“, zvolali tenkráte
shromáždění dvořané i duchovní. Svatovítská korunovace potvrzovala autoritu českého panovníka, jež pak
uznávali mnozí z vládců a církevních hodnostářů na území dnešního Německa.
*
Návrat biskupa Jaromíra naznačil Vratislavovi, že si již dále nemůže vybírat mezi papežem a králem
Jindřichem. Přemyslovský panovník se poté jednoznačně postavil na stranu římsko-německého císaře
Jindřicha IV. v jeho boji se švábským protikrálem Rudolfem z Rheinfeldenu. Čeští bojovníci se vyznamenali
v bitvě u Flerchheimu v Durynsku dne 27.1.1080, kdy se zmocnili kopí sv. Mořice, jednoho z korunovačních
klenotů římských králů. Na jaře 1081 se tři sta českých bojovníků vydalo v čele s Vratislavovým synem
Bořivojem na italskou jízdu, za císařskou korunou. Jindřichovo
vojsko bylo ovšem vzhledem ke složitým poměrům na
Apeninském poloostrově nuceno ustoupit. Když se také
komplikovala situace ve střední Evropě, musel zasáhnout
Jindřichův spojenec Vratislav II., který zvítězil v bitvě s rakouským
vévodou Leopoldem II. Babenberským dne 12.5.1082, ježto tento
patřil k odpůrcům nepřítomného římského krále. Vratislav tím také
posílil své naděje na slibovanou královskou korunu. Jindřich se
ovšem znovu vrátil do Říma v březnu 1083 se svým vojskem, jeho
součástí byli i čeští bojovníci. Ti se pak zmocnili jedné z věží a
bran věčného města a papež Řehoř se uchýlil v zájmu své
bezpečnosti do Andělského hradu. Město se ale vzdalo teprve po
delším obléhání v březnu 1084, kdy Jindřich IV. sesadil
„satanského papeže“ a nechal se nově vybraným Kristovým
náměstkem, papežem Klimentem III., slavnostně korunovat o
Velikonocích (31.3.1084). Z nebezpečného města nad Tiberou se
Jindřich IV. rychle vrátil a spěchal do jižního Německa. Počátkem
srpna 1084 porazil u Augsburgu bavorského vévodu Velfa,
neúspěšného manžela Matyldy Toskánské a zamířil do Porýní.
Tam na biskupském shromáždění trestal s tvrdostí středověkých
vládců vzpurné církevní hodnostáře a vyznamenával své věrné.
„..se souhlasem a schválením nejlepších mužů říše, vévodů,
markrabí, dvořanů a biskupů, učinil knížete českého Vratislava
vládcem jak Čech, tak i Polska a vložil mu na hlavu vlastní rukou
královskou čelenku…“, zapsal kronikář Kosmas.
Na počest své korunovace nechal první český král razit denáry, které připomínaly jeho povýšení. U
nejlepších umělců té doby objednal rukopis, který jako Vyšehradský kodex patří k našim nejvzácnějším
uměleckým památkám. Vratislav II. zemřel dne 14.1.1092, když si svého královského titulu užíval šest let.
Hrobka s ostatky našeho prvního krále se nalézá na zatím neznámém místě na Vyšehradě. Ovdovělá
Svatava Polská, jako česká královna, se ještě dočkala vítězné bitvy svého syna Soběslava I. (asi 11901140) nad vojskem římského krále Lothara III. u Chlumce (nedaleko Ústí nad Labem) dne 18. února 1126.
Vratislavova manželka Svatava Polská zemřela dne 1. září roku 1126.

