Informace pro občany – únor 2016
Vážení spoluobčané,
na únorovém veřejném zasedání budeme schvalovat rozpočet obce na rok 2015, očekáváme příjmy ve
výši 4,127 mil. Kč, výdaje ve výši 3,922 mil. Kč, rozdíl je splátka úvěru na zateplení školy, který bude letos
splacen. Rozpočet je tedy prozatím vyrovnaný. Chystáme se však trochu více utrácet, samozřejmě účelně,
takže budeme přijímat různá rozpočtová opatření a patrně snížíme stav našeho bankovního konta, který je
možná zbytečně velký.
Mezi hlavní výdaje bude patřit jako každý rok příspěvek na činnost základní školy. Loni jsme měli v
plánu rekonstrukci okolí školy včetně výměny oplocení. Protože jsme na akci nezískali dotaci, provedli jsme
pouze pokládku zámkové dlažby v prostoru před vchodem do MŠ a ZŠ neboť stav asfaltové plochy byl již
nebezpečný. Na dokončení akce, vybudování nového oplocení, máme zažádáno v rámci Programu obnovy
venkova u Královéhradeckého kraje. Akce bude provedena, i když dotaci nezískáme, je však
pravděpodobné, že dvakrát za sebou vyřazeni nebudeme. Obec též zaštiťuje podání žádosti naší ZŠ a MŠ
na rekonstrukci školní zahrady. Akce v hodnotě 400 tisíc by byla hrazena z 80% ministerstvem pro místní
rozvoj. Věřím, že žádost bude úspěšná, projekt vypadá velmi hezky.
Dále jsme se rozhodli provést rekonstrukci vytápění na obecním úřadě, protože stávající vytápění
akumulačními kamny je drahé a neefektivní. Zda dojde i k plánované rekonstrukci sociálních zařízení a
kuchyně v tomto roce, nejsem schopen říct, ale rozhodně ji máme v úmyslu, na obě akce jsou již hotovy
projekty.
Určitou část finančních prostředků vložíme do úprav místních cest a prostranství, občas spojených i
s výkupem pozemků a jejich zaměřováním. Které to přesně budou, je předčasné hovořit, ale
pravděpodobně bude vyslyšeno dlouholetým nářkům našich občanů bydlících pod Borkem.
Velké prostředky vynaložíme na další projektovou dokumentaci. Novou informací je, že krajský úřad
připravuje pokračování rekonstrukce silnice II/303, od čekárny až k bývalé Vebě, nyní je zpracováván
projekt a KÚ bude žádat o dotaci v rámci programu IROP. S tím přichází jeden nepříjemný problém.
Projektování silnice s autobusovou zastávkou má jistá pravidla, např. stání před autobusovou zastávkou
bude vyvýšené, zastávka bude posunuta níž. Zcela určitě přijdeme u školy o možnost parkování na straně
blíže škole. Proto jsme předběžně domluveni se zpracovatelem projektu, DiK Hradec Králové, že nám
vyhotoví návrh řešení parkování u školy (pravděpodobně nad novou zastávkou, část zahrady U Berků je
v našem majetku). Již proběhlo první jednání s dopravní policií, která vše musí schválit. Dále necháme
touto projekční kanceláří zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci chodníků od čekárny až
k Vebě. Chodníky bychom pak nechali opravit při rekonstrukci silnice stejným zhotovitelem stavby, čímž by
se ušetřily nemalé prostředky.
Dalším projektem, který budeme letos hradit je vyřešení protipovodňových opatření. Jak již bylo
uvedeno dříve, projekt suchého poldru naproti „domu hrůzy“ byl v územním řízení Správou CHKO
zamítnut. U Agroprojekce Litomyšl jsme nechali jsme zpracovat studii „Převedení N-letých vod obcí
Bukovice“ a protože se nám na ní podařilo získat dotaci, objednali jsme ihned zpracování projektové
dokumentace „Zkapacitnění koryta Pěkovského potoka“ k územnímu řízení. Samozřejmě, realizace této
akce by byla velmi finančně náročná, každopádně však chceme mít v ruce hotový projekt.
A jako vždy, na závěr naše prodejna…. Jistě jste si všimli, že se v ní něco děje, novým nájemcem
prodejny nebudou obchodníci polští, ale vietnamští, paní Ni Dao Thi a pan Van Tran Anh. Prodejna bude
otevřena snad na přelomu března a dubna a věříme, že se tito Vietnamci osvědčí lépe než ti minulí. Na
řešení horního patra objektu asi nebude letos dost sil a prostředků. Ale uvažujeme nad oprášením staršího
projektu na vybudování bytů, který je zde k dispozici, a vytvoření tzv. sociálních bytů, jejich výstavba je
podporována státem.
starosta

Odpady
Protože zjišťujeme, že stávající kapacita kontejnerů na tříděný
odpad nám již nestačí, rozhodli jsme se, že přidáme dva
kontejnery na plastový odpad a jeden kontejner na papír. Tyto
kontejnery nám bezplatně propůjčí firma Marius Pedersen a
umístíme je na chodník v zatáčce mezi druhou a třetí bytovkou.
Kotlíkové dotace
jak již patrně víte z medií, naplno se rozjela akce „Kotlíkové
dotace“, tedy poskytování dotací fyzickým osobám na výměnu
zastaralých kotlů na tuhá paliva z „Operačního programu
Životní prostředí“ prostřednictvím KH kraje.
Zpracování žádosti není jednoduché, případným zájemcům
uvádím kontakty na zpracovatele dotací :
 IR Inspections Police nad Metují, David Knill, tel. 498771519, 777197690
 Jošt&Pázler Náchod, tel. 491431550, 775555362
 Grant Elite Praha, tel. 725070487, 722944138
Z evidence obyvatel v obci
Statistika
Narození
5
Úmrtí
2
Ovdovění
0
Sňatek
2
Přistěhovaní
17
Odstěhovaní
10
Stěhování v obci
1
Věkový průměr žen:
Věkový průměr mužů:
Věkový průměr všech:

43 let
41 let
42 let

Věkové složení obyvatelstva k 31.12.2015
populace
muži
0 – 10 let
34
18
10 – 20 let
26
13
20 – 30 let
54
31
30 – 40 let
48
26
40 – 50 let
48
26
50 – 60 let
60
31
60 – 70 let
51
24
70 – 80 let
30
14
80 – 90 let
12
8
90 – 100 let
3
0
Celkem
366
191

starosta

ženy
16
13
23
22
22
29
27
16
4
3
175

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pátek dne 19. února 2016 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Rozpočet na rok 2016 2. Různé
Těšíme se na Vás

Výše poplatků pro r. 2016
Poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů činí 500,- Kč/osoba. Svozovým dnem pro rok 2016
zůstává pátek v lichý týden. Poplatek ze psů zůstal beze změny a činí 200,- Kč za prvního psa, 300,- za
druhého psa. Za psa, jehož majitelem je občan důchodce, je stanoven poplatek ve výši 150,- Kč.
Zprávy ze školy
V novém roce naše škola uzavřela první pololetí, a tak si děti donesly domů vysvědčení s hodnocením, jak
se jim ve školní práci daří. Všem k jejich výsledkům blahopřejeme! Děti si užily den pololetních prázdnin a
hned po týdnu nového pololetí si mohly vychutnat i jarní prázdniny. Doufáme, že o prázdninách všichni
naberou nové síly a s chutí se pustí do práce v druhé půli školního roku.
Začátkem února navštívila školu paní Radka Čorejová, dentální hygienistka, která dětem vysvětlila vše
důležité o jejich zoubcích a potom všem postupně ukázala správnou techniku čištění zubů. Také pokračuje
naše spolupráce s knihovnou v Polici, tímto děkujeme paní knihovnici Katce Boučkové za zdařilé programy
pro naše žáky.
V pátek před jarními prázdninami proběhl ve škole karneval Cirkusu Kulička. Dostavilo se množství klaunů,
divokých zvířat, krasojezdkyň a bojovníků, nechyběl ani krotitel a řada kouzelníků. Nakonec se všichni

společně pobavili na tanečním parketu, při úsměvných soutěžích i při losování tomboly. Děkujeme rodičům
za krásné masky a dárky do tomboly!
Zápis do první třídy proběhl 4.února. S radostí jsme přivítali 9 předškoláků (1 nemocný předškoláček ještě
na svůj zápis čeká). Děti v doprovodu zkušených školáků ve třech učebnách ukazovaly, kolik toho umí
v oblasti jazykové a matematické. Kromě toho jsme si všímali i dalších důležitých oblastí, které jsme
shrnuly do Desatera předškoláka:
1. Vím, jak se jmenuji, kolik je mi roků, kde bydlím a jak se jmenují moji rodiče.
2. Mám ve svých věcech pořádek - umím si uklidit stůl, hračky i prádlo.
3. Správně držím pastelku při kreslení i nůžky při stříhání.
4. Znám všechny barvy a spočítám prsty na své ruce.
5. Umím se chovat u stolu. Jím klidně a po jídle si uklidím.
6. Myji si ruce před jídlem, po jídle i po použití WC.
7. Doma i ve školce si vše sám obléknu, zavážu si boty.
8. Poslouchám, co mi rodiče říkají. Po čtení pohádky umím vyprávět, o čem byla.
9. K ostatním lidem se chovám slušně, zdravím, prosím i děkuji.
10. Když mě někdo poprosí o pomoc, pomůžu. Když je potřeba počkat, počkám.
Naše škola získala značku Rodiče vítáni. Jde o značku pro školy otevřené rodičům žáků. To, jak se
rodiče dostávají do školy, jaké mají možnosti komunikovat s učiteli, jak jsou informováni o dění ve škole,
jakých akcí se mohou s dětmi účastnit, jestli mají možnost individuálních konzultací, jak probíhají zápisy či
třídní schůzky, to vše jsou oblasti, ve kterých má naše škola velmi dobrou úroveň. Protože se na tom
shodli i rodiče v anonymním dotazníku, prošli jsme procesem certifikace a značku obdrželi. Brzy se objeví u
vstupních dveří a na internetových stránkách.
Za ZŠ Bukovice Lenka Karpfová
Připojujeme fotografie z prosincového vystoupení školního Cirkusu Kulička:

Hasiči
Nový rok jsme začali jako již tradičně výroční schůzí, kde jsme kladně zhodnotili rok minulý. Každý pátek se
pravidelně scházíme při školeních výjezdové jednotky. Strojník připravuje obě auta na pravidelnou
každoroční technickou kontrolu, která proběhne v březnu. V nejbližší době osadíme repasovanou sirénu,
proběhne vymalování garáží, úprava soutěžní stříkačky.
Asi před půl rokem jsme se přihlásili do soutěže o titul DOBRÁCI ROKU o hodnotné ceny pro celou obec. V
lednu jsme konečně byli vylosováni. Ve středu 3.2. k nám do zbrojnice dorazili z Českého rozhlasu, aby s
námi natočili krátký medailón o spolku, který byl poprvé odvysílán v pátek 5.2. Tím bylo spuštěno hlasování
pomocí sms zpráv, které trvalo až do dalšího pátku. Výsledky budou známy v červnu. Všem, kteří s námi
soutěžili děkujeme. I kdyby jsme nevyhráli, tak jsme náš spolek dobře propagovali, zviditelnili. Medailón si
každý může poslechnout na www.dobraciroku.cz, dále byl vytištěn článek o spolku v Náchodském deníku.
Sportovní družstvo se pomalu začne připravovat na novou sezonu. V plánu pro jaro máme sběr železného
šrotu, pálení čarodějnic, tajný výlet, ...
M.Sádovský

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ "v kostce" za rok 2015
V kroužku bylo v roce 2015 registrováno 28 dětí a mládeže.
Mladší – 12 dětí
Starší – 10 dětí
Přípravka – 4 děti

Dorost – 2 mladíci

Od září jsme měli v hasičáku 6 neregistrovaných dětí – jsou malé a většinou se do konce roku rozhodnou,
zda v hasičáku zůstanou nebo ne. Zůstali všichni, registrováni byli v lednu 2016.
Většina dětí je z Bukovice, část z Police nad Metují, z Pěkova a ze Žďáru nad Metují.
Soutěže hlídek a družstev:
ML = mladší družstvo
ST = starší družstvo
Uzlovka Česká Metuje
21.2.2015
ML 8. z 12 družstev
ST 7. z 10
Závod pož.všestrannosti Nahořany 18.4.2015
ML A 9., B 35. z 37 hlídek ST 5. z 27
Memoriál Jirky Beka Běloves
25.4.2015
ML 4. z 11 družstev
ST 7. z 15
Pohár starosty SDH Nízká Srbská 3.5.2015
ML 7. ze 14 družstev
ST 9. ze 17
Bohdašínský pohár
16.5.2015
ML 4. z 19 družstev
ST4. z 18
Okresní kolo Náchod - Plhov
23 5.2015
ML 7. z 8 družstev
ST 5. z 12
běh okolo Rzu, Nízká Srbská
25. 9. 2016 tréninkový závod
Závod pož.všestrannosti Mezilesí 17. 10. 2015 ML 2. a 21. z 27 hlídek
ST 14. z 31
Soutěže jednotlivců:
Běloveský kilo
Okresní přebor v běhu na 60 metrů

Nikolas Letzel 6. z 6 ve své kategorii
Adéla Leppeltová 1. ze 3 ve své kategorii
Nikolas Letzel 5. z 8 - pouze kategorie starší
Adam Leppelt 6. z 8 - pouze kategorie starší
Adéla Leppeltová 10. z 13 v kategorii starší

Další akce:
- plnění odborností - 20 členů MH - preventista, strojník, velitel, instruktor
- výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí - okresní kolo - Adéla Leppeltová - 1. a 2. místo
ve výtvarné kategorii, s literární prací obsadila 2. místo
- zimní setkání vedoucích a instruktorů - 3 denní,
- Den dětí u Sokolovny v Bukovici,
- zakončení soutěžní sezóny - červen, 2 denní stanování pro družstvo mladší
- letní tábor - 5. až 18. července, Chata pod Bobřím vrchem (za Benešovem u Broumova),
- zahájení soutěžní sezóny - září, 2 denní pobyt v Suchém Dolu pro družstvo starší
- vánoční besídka v Nízké Srbské
- odborná příprava vedoucích a instruktorů - kvalifikace "minimum" - Petr a Michal Rakovi, v listopadu
obnova kvalifikace vedoucích, celookresní setkání vedoucích mládeže v listopadu v Horních Rybníkách.
- podzimní setkání vedoucích a instruktorů - 3 denní,
Vedoucí a instruktoři pracující v průběhu uplynulého roku včetně táborového personálu:
Vládik Partel, Michal Rak, Petr Rak ml., Mirek Leppelt, Láďa Prouza, Petr Hejnyš, Erik Tomčiak, Pavel
Skřivánek, Eva Vašatová, Kačka Vašatová, Tomáš Macura, Vašek Cvikýř, Martin Cvikýř, Jirka Macura,
Lukáš Diviš, Nikola Macurová, Kačka Vašatová, Blanka Partelová, od září 2015 na zaškolení pro práci
vedoucího: Aleš Trojtl, Jana Letzelová.
Všem patří veliké poděkování a dík za jejich ochotu pracovat v jejich volném čase bezplatně s dětmi.
V roce 2015 jsme získali dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje (8.000 Kč) a z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (19.320 Kč) – finance na tábor. Na materiálně technické vybavení od
Královéhradeckého kraje 3.500 Kč a z MŠMT 5.800 Kč. Celkem z dotací tedy 36.620 Kč. Od obecního
úřadu jsme získali 20.000 Kč na pořízení stanových podsad. Společně s částí peněz z rozpočtu tábora se
podařilo částečně obnovit stanovou základnu dalšími novými stanovými podsadami. Děkujeme mnohokrát
obecnímu úřadu za podporu!
Monika Leppeltová, vedoucí mládeže SDH Bukovice

Firma Miroslav Sádovský nově provádí servis plynových
kotlů a je zařazena do programu kotlíkových dotací.
PLYN SERVIS: 739059374
Miroslav Sádovský: 603256368

Kapitola XV.
Vážení čtenáři,
v letošním roce uplyne již 710 let od úmrtí našeho posledního
přemyslovského
krále,
syna
snad
jednoho
z nejznamenitějších
přemyslovských panovníků, českého a polského krále, Václava II. (nar. 1271,
zem. 1305, panoval v letech 1278-1305).
Poslední Přemyslovec
Václav III. (1289-1306) byl synem Václava II. a Guty (Jitky) Habsburské (1271-1297). Byl sedmým
panovníkem s královským titulem z přemyslovského rodu. Narodil se dne 6. října 1289, zemřel v Olomouci
dne 4. srpna 1306. Rok 1289 byl zajímavý i tím, že v tomto roce poprvé přijel do Prahy polský vyslanec
Kazimír Bytomski, s nabídkou polské koruny českému králi (Václav II. však na polskou korunu dosáhl až
v roce 1300). Václav III. byl druhorozeným synem svých rodičů, pocházel z dvojčat, ale jeho sestra Anežka
zamřela již v útlém věku. Jeho dalšími sourozenci byly Přemyslovny Anna, Eliška a Markéta. Když se stal
Václav II. v roce 1300 polským králem, jeho dalším strategickým tahem ve prospěch přemyslovské
dynastie, byla nabídka svého dvanáctiletého syna, prince Václava, kterého již v roce 1298 zasnoubil
s Alžbětou, dcerou posledního Uherského krále z rodu Arpádovců, za jejich krále. Po dalších jednáních
s Uherskou šlechtou, jejíž část podporovala kandidaturu Václavova soupeře, neapolského krále Karla
Roberta z Anjou, byla jejich výsledkem korunovace českého prince Václava III. na uherského krále, který
následně přijal podle uherské posloupnosti jméno Ladislav V. Korunovace proběhla ve Stoličném
Bělehradě (dnešním Szekesfeherváru). Zatím co za Ladislavem V. (Václavem III.), stáli magnáti ze severu
Uher (např. Matúš Csák Trenčanský), za Karlem Robertem z Anjou stáli šlechtici z jihu, především
z Chorvatska, které bylo tehdy součástí uherského království. Zřejmě celou věc rozhodlo bohatství českého
krále, který část šlechticů podplatil kutnohorským stříbrem. I tak byla pro dvanáctiletého krále královská
uherské svatoštěpánská koruna více než těžká, a to i doslovně, a proto za mladičkého krále vládl
krakovský biskup Jan Muskata, který se osvědčil již při prosazování české vlády v Polsku. Faktický vliv měl
ovšem Ladislav V. jen na Slovensku a na západě Uher. Ale i tak panování
českého Přemyslovce v Uhrách, držícího toho času také uherské
korunovační klenoty, komplikovalo spojenectví papeže Bonifáce III.
s Habsburky, jímž tento papež přislíbil císařskou korunu. Dohoda
s Habsburky, především s ambiciózním Albrechtem Habsburským, který
toužil po císařské koruně a který v té době patřil k odpůrcům přílišného
rozšíření přemyslovské moci, poskytnula papežovi volné ruce a ten se zcela
otevřeně postavil na stranu Karla Roberta z Anjou, a již koncem května r.
1303 vyzval neapolského krále, aby se ujal uherského království. Českému
králi Václavu II. za této situace nezbylo, než svého syna odvézt z Uher, když
se jeho vláda omezovala jen na území, ovládaná českým vojskem. Zůstal
takřka osamocen uprostřed sevření nepřáteli sousedícími s českým
královstvím. Ani jeho dosavadní spojenec Matúš Csák Trenčanský, mu
nezůstal věrný a bezostyšně přešel na stranu jeho nepřátel. I přes tyto
všechny události se titul uherského krále a také korunovační klenoty
přestěhovaly do Prahy na důkaz, že se svých nároků na uherský trůn nemíní
Václav II. se svým synem Václavem III
nijak lehce vzdát. V roce 1304 vojenské oddíly Habsburků postupovaly do
(dobové vyobrazení)
nitra Čech, ke Kutné Hoře, zatímco vojska Karla Roberta pustošily moravské
kraje. Ovšem mimořádně tuhý odpor obránců Kutné Hory, jejíž stříbrné doly toužil Habsburk získat, urychlil
na podzim toho roku konec Albrechtova tažení do Čech. S těžkými ztrátami se římský král Albrecht vrátil
zpět do svých rakouských zemí. Tím se Václav II. stal vážným odpůrcem římského krále a započatá
diplomatická jednání vytvářela možnost určitého urovnání vztahů mezi rakouským vévodou na římském
trůnu a českým králem. V této situaci ale osud nedopřál přemyslovcům lepší naděje, protože nemocný a
zcela vyčerpaný český a polský král Václav II. dne 21. června 1305 umírá. Osiřelého trůnu se tak mohl
ujmout šestnáctiletý mladík, jediný legitimní následník českého krále, Václav III.
Od počátku roku 1304 rapidně klesal počet přívrženců krále Václava III. (jeho uherské jméno
Ladislav V.). Předtímní přívrženci Přemyslovců houfně přecházeli na stranu Neapolského Karla Roberta
z Anjou. Český král Václav II. se vydal do Uher, aby z Budínského hradu vysvobodil svého patnáctiletého
syna. Po dva měsíce se snažil upevnit jeho vládu v Uhrách, ale když viděl nebezpečí habsburského vpádu
na Moravu a do Čech, rozhodl se k návratu do Českého království. Z Uher s sebou odvážel i uherskou
svatoštěpánskou korunu a jako rukojmí i několik uherských šlechticů. Je nasnadě, že se v uherských
zemích rozšířila zpráva o „českých svatokrádežnících“ a odvlečených maďarských šlechticích. V srpnu r.
1304 se v Prešpurku (dnešní Bratislavě), dohodli rakouský vévoda Rudolf, syn římského krále Albrechta,
s uherským králem Karlem Robertem z Anjou (a možná i se zmocněnci polského krále Vladislava Lokýtka,

vůdčí postavy polské opozice vůči přemyslovské vládě v Polsku), na společném postupu proti
Přemyslovcům, i když se římský král Albrecht a jeho spojenci neslavně vrátili od Kutné Hory,
Když Václav III. převzal panovnické žezlo a vládu nad českou a polskou korunou, panovnickým
povinnostem se věnoval zřejmě vlažně až lehkomyslně. Kronikáři to přičítali i uherskému prostředí, ve
kterém se ocitl když převzal vládu v Uhrách. S některými svými druhy, ponejvíce snad s mladými šlechtici
se zřejmě více věnoval světským radovánkám, než svým vladařským povinnostem. Nový český král byl
tedy králem tří království, Českého, Polského a Uherského. Určitě měl velké nadání i výřečnost, když
ovládal čtyři jazyky – latinsky, česky, maďarsky a německy. Jeho bujný mladický život se ale začal
projevovat asi i vlivem svých společníků velmi negativně, když se oddával bujarému veselí a pitkám. Svým
kumpánům začal rozdávat hrady, vesnice i lesy. Královské jmění se tak začalo ztenčovat. U otcova hrobu
na Zbraslavském klášteře začal opat Konrád mladého krále přesvědčovat, aby zanechal nezřízeného
života a jak se zdálo, cisterciákům se podařilo získat vliv nad Václavem III. a vytěsnit z jeho okolí hamižné
královské přátele. Když se poté mladý král vzpamatoval a počal získávat zpět svůj královský majetek, který
předtím tak lehkomyslně pozbyl, počala se o tomto jeho počínání mezi šlechtou šířit zpráva. Šlechtici,
zejména z Václavova okolí, začínali dostávat strach. Obavy o svůj tak lehce na králi získaný majetek, který
jim král dříve ve svých slabých chvilkách věnoval, svedly šlechtice do houfu. Na jedné straně stáli se svými
přívrženci jihočeští Vítkovci, na straně druhé to byla šlechtická skupina vedené pány ze Šternberka. Úlohu
spojovacího článku mezi těmito dvěma skupinami zastával Petr Angelův, v té době zastávající úřad
kancléře Království českého.
V době, kdy poslední Přemyslovec nastoupil na trůn, podařilo
se dosáhnout smíru s římským králem Albrechtem. Habsburk na
římském trůnu odvolal klatbu nad českým panovníkem a zavázal se
nebránit Václavovi III. ve vládě nad českým a polským královstvím.
Český král se také vzdal uherského trůnu a vrátil korunovační
klenoty. Výrazem jeho kapitulace bylo i rozvázání zásnub s dcerou
posledního uherského krále, Alžbětou, která byla v té době ve Vídni
pod Habsburskou kuratelou a sňatek s Violou Těšínskou, půvabnou
dcerou těšínského knížete. Domněnka o tomto vcelku nerovném
sňatku se přičítá tomu, že se Těšínsko nalézalo na trase z Prahy do
Krakova. Když pak jeho místodržitelé v Polsku, Mikuláš Opavský a
Jindřich z Lipé jej žádali o brannou pomoc proti vzbouřivšímu se
polskému knížeti Vladislavu Lokýtkovi, který začal uplatňovat své
nároky na polský trůn, rozhodl se Václav III. k zorganizování
branného tažení do Polska. Václavovým odpůrcům se podařilo získat
některá polská města a na jaře roku 1306 se Lokýtek zmocnil
Krakova, tehdejšího polského hlavního města. Václav III. začal v
červenci shromažďovat vojsko k tažení do Polska a správu země
zatím svěřil svému švagrovi Jindřichu Korutanskému. Na cestě do Polska se zastavil v Olomouci, aby zde
soustředil zemskou hotovost.
V Olomouci byl král ubytován v přemyslovském hradu, v domě děkana Budislava. V horkém letním
dnu dne 4. srpna 1306 v odpoledních hodinách, se král Václav III. po obědě procházel po paláci, aby se
nadýchal čerstvého vzduchu. Po chvíli, když se chodbami paláce rozlehl pronikavý výkřik, se Konrád
z Botensteina snažil uniknout klenutými chodbami děkanského domu, držíce v ruce ještě zakrvácenou
dýku. To ovšem byl signál pro členy panovnické družiny i sloužící, aby se na něho, jako na domnělého
královraha vrhli a doslova ho rozcupovali na místě. Mladý král, poslední to z rodu přemyslovců, zhasl na
místě po několika smrtelných ranách. Nad mrtvým se modlil a tiše přemítal kancléř Petr z Aspeltu, tvůrce
politiky českých králů, toho času biskup basilejský a arcibiskup Mohučský. Po více jak sedmi stech letech
se dnes již stěží dozvíme jména královského vraha. Václavovu smrt mohl uvítat zejména i polský kníže
z jedné větve Piastovců Vladislav Lokýtek, který velice cílevědomě směřoval k získání polského trůnu. I
římský král Albrecht Habsburský se asi těžce smiřoval s posilováním přemyslovské pozice ve
středoevropském prostoru. Uvolnění českého trůnu mu dalo příležitost alespoň na čas získat českou
korunu pro svého syna Rudolfa. Za této situace musíme vzít v úvahu i odpor některých šlechtických rodin
vůči přemyslovcům, a to zejména na jihu země, kde měli Habsburkové dost svých příznivců, k nimž patřili i
Vítkovci. Z projevů úcty v mystériu smrti z řad královských družiníků mnoho nezbylo. Tělo Václava III. ještě
nestačilo spočinout v královské hrobce olomouckého hradu a jeho hodnostáři si již pospíšili k dělení
pokladu, který s sebou na výpravě do Polska přemyslovský panovník trochu neprozřetelně vezl.
Zabitý Konrád z Botensteinu již promluvit nemohl a jiní zřejmě ani nechtěli.Pro historii zůstala otázka
iniciátora olomoucké vraždy již navěky nezodpovězena. Po Olomouci se stal konečným místem uložení
ostatků posledního Přemyslovce cisterciácký klášter na Zbraslavi.
(podle českého historika Miloslava Martínka a Vikipedie)

