Informace pro občany – duben 2016
Vážení spoluobčané,
na únorovém veřejném zasedání jsme schválili rozpočet obce na rok 2016, v příjmové části ve
výši 4,127 mil.Kč, získané peníze se budeme opět snažit co nejefektivněji použít a jak jsem uváděl
v únorovém zpravodaji, patrně sáhneme trochu do rezerv, protože připravovaných akcí je hodně.
Jistě jste si všimli, že budujeme nové oplocení kolem školy, zatím vypadá velmi hezky a školu
jistě zkrášlí. V minulém týdnu jsme se dozvěděli, že naše žádost o dotaci na tuto akci v rámci
Programu obnovy venkova u Královéhradeckého kraje byla úspěšná, dostaneme 230 tisíc Kč.
V tom případě, jak bylo plánováno, dokončíme celé oplocení školy. Nyní očekáváme, jak dopadne
podání žádosti naší ZŠ a MŠ na rekonstrukci školní zahrady u ministerstva pro místní rozvoj.
Dále jste si jistě všimli, tedy ti, kteří nevyhazují vše do popelnice, že bylo velmi pěkným
způsobem opraveno stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad. Obě akce provádí firma
Broumstav a s její prací můžeme být spokojeni. I na tuto akci byla podána žádost o dotaci, u
krajského úřadu v oblasti životní prostředí a zemědělství – nakládání s odpady.
Další akcí, na kterou se chystáme, a lze skoro s jistotou říct, že začne 1.srpna, je rekonstrukce
vytápění a sociálek na obecním úřadě. Určitě to ovlivní chod úřadu, věřím, že nijak zásadně, ale
kam bychom se na chvíli přestěhovali vlastně ani ještě nevíme …
Zcela mimořádnou akcí se může stát rekonstrukce obecního rozhlasu. Stávající rozhlas již
pomalu dosluhuje, také po technické stránce je již zařízení zastaralé, je trochu problém ho opravit,
protože se k němu už nevyrábí náhradní díly. Jednali jsme zatím s firmou Empemont Valašské
Meziříčí, která připraví nabídku na nový rozhlas. Cena za tuto akci by byla za normálních okolností
velkým zásahem do našeho rozpočtu, ale vzhledem k tomu, že jsme u ČHMÚ vedeni jako riziková
oblast z hlediska protipovodňových opatření, je reálná šance získat 70-80% dotaci z Operačního
fondu životní prostředí. Proto bychom si mohli troufnout na špičkové zařízení ovládané přes PC
nebo mobilní telefon, s navýšeným počtem tlampačů, s umístěním hladinoměru a srážkoměru
v Pěkově a Hlavňově, s koordinací ze záchrannými složkami…
Trochu neočekávaným výdajem se stává oprava opěrné zdi na Benátkách. Věřili jsme, že zeď
ještě chvíli vydrží a že se podaří její oprava přidat k celkovému řešení protipovodňových opatření,
ale bohužel, do opravy se tento rok musíme pustit. Tím asi zklameme naše spoluobčany pod
Borkem, na slibovanou úpravu jejich cesty letos už asi opravdu nebudeme mít, ale vezmeme si to
jako prioritu na další rok.
Co se týká protipovodňových opatření, jednali jsme s pracovníkem Povodí Labe s.p., panem
Macháněm. Přislíbil vyčištění potoka před a za požární nádrží, prý je to na letošní rok opravdu
v plánu, a především nám sdělil velmi zajímavou informaci, že v současné době je prostor a
hlavně finance na opravu drobných vodních toků. To by znamenalo, že by projekt
protipovodňových úprav - „Zkapacitnění koryta Pěkovského potoka“, v lokalitě Benátka, které
řešíme s pomocí Agroprojekce Litomyšl, mohl financovat stát. No, takovému štěstí se nechce ani
věřit, ale půjdeme mu určitě naproti.
Starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 25. dubna 2016 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Účetní závěrky za r. 2015 2. Vyhlášky a směrnice 3. Dotace 4. Různé
Těšíme se na Vás

Prodejna potravin
Ačkoli tomu mnozí nevěřili, 12.dubna se
bylo
opravdu
otevřeno.
Slavnostní
přestřižení pásky za účasti 8 nakupujících
bylo spíš akcí recesistickou, ale bylo
posvěceno
i
první
prodanou
lahví
šampaňského.
Našim
vietnamským provozovatelům
přejeme hodně zdaru a vysoké tržby.
Občanům přeji, aby prodejna byla důstojná a
věřím, že si do ní najdou cestu. Uvědomme
si, že je to součást naší obce a že ji udržíme
jenom, když do ní budeme chodit nakupovat.
Jinak ji každý provozovatel zavře.
Za sebe mohu říct, že jsem si s ní opravdu
užil a asi ještě užiju ……..
starosta
Odpady
Na četné dotazy občanů sděluji, že kontejner na rostlinný biologicky rozložitelný odpad
plánujeme v brzké době přistavit. Protože ale nemůžeme donekonečna využívat pozemek firmy
Grim a synové, mám přislíben odprodej panelů, na něž by se kontejner postavil a umístil za
fotbalové hřiště, přesně na místo, kde stojí už několik let auto. To bude v dohledné době odtaženo,
pokud si na něj náhodou majitel nevzpomene. Kontejner získáme do pronájmu od společnosti
AGRO komunální služby Křinice, u krajského úřadu máme v oblasti životní prostředí a zemědělství
podanou další žádost o dotaci, a to na nákup vlastních kontejnerů.
Musíme se však též zamyslet nad ekonomickou stránkou věci. Náklady na odpadové
hospodářství nám v loňském roce stouply, také v souvislosti s likvidací tohoto odpadu. Je velmi
pravděpodobné, že na konci roku zvedneme platbu na příští rok o 50 Kč na osobu navíc, to by
však mělo být pro všechny občany přijatelné.
Nadále však můžete vozit zelený odpad do sběrného dvora a nezapomínejte, že si rostlinný
odpad můžete likvidovat sami a za svou nemovitostí vytvářet vlastní kompost
Co se týče nakládání s dalšími odpady, byly přistaveny další kontejnery k bytovkám. Zde
můžete ukládat do jednoho kontejneru papír a do dvou kontejnerů plasty. Bohužel se však
v poslední době objevila určitá nekázeň ve využívání sběrných míst. Je naprosto nepřípustné
ponechávat u kontejnerů jiné odpady, než pro jaké jsou určeny, a už vůbec ne odpady
nebezpečné, např. plechovky s barvou. Toto lze již podle platné legislativy hodnotit jako
přestupek. Nebezpečné odpady se likvidují 2x ročně ve stanovenou dobu a na stanoveném místě.
Také neváhejte nosit do sběrného dvora vysloužilé elektrospotřebiče, chladící zařízení a jiné
elektroodpady. Podpoříte tím naše hasiče, kteří jsou zapojeni do akce „Recyklujeme s hasiči“ u
kolektivního systému Elektrowin, který zajišťuje ekologickou recyklaci těchto elektrozařízení.
starosta

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 4. května 2016 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.

Koryta potoků
Jak již bylo uvedeno výše, řešíme již mnoho let protipovodňové úpravy v obci. Ačkoli se,
vzhledem k výši srážek v posledních letech může zdát, že nebezpečí povodní nehrozí, není tomu
tak a musíme být na případné přívalové srážky připraveni.
Proto je nanejvýš smutné, jak při pochůzce kolem potoka zjišťuji, že někteří z Vás ukládají
posečenou trávu blízko potoka nebo přímo do potoka. To je naprosto nepřípustné, nelze bránit
plynulému odtoku vod a je přísně zakázáno do koryt vodních toků a nádrží házet jakékoliv
předměty a materiály. Upozorňuji občany, že házením posečené trávy nebo větví ze zahrady do
potoka se dopouští přestupku a použiju paragrafu z vodního zákona č.254/2001 Sb.:
§ 46 Ochrana vodních toků a jejich koryt
(1)
Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat
břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků
předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti,
jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.
A zajímat Vás budou jistě i sankce, které na základě tohoto zákona mohou být hříšníkům uloženy
(tučně) :
§ 116
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
l) poruší zákaz podle § 46 odst. 1 nebo 2,
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu
a) do 20000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), g), m), n) nebo o),
b) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene i), j), l), p) nebo q),
Věřím, že si toto oznámení vezmete k srdci a trávu budete likvidovat tak, jak se má, tedy
kompostováním nebo uložením do kontejneru nebo do sběrného dvora.
starosta

Chtěl bych poprosit naše spoluobčany, aby udržovali pořádek u nově zrekonstruované plochy na
kontejnery za obchodem. Elektroodpady, velkoobjemový nebo kovový odpad přijde uložit do
sběrného dvora každou lichou sobotu v obvyklý čas anebo po tel. domluvě kdykoli. Odpady
neodkládejte u kontejnerů, nebezpečný odpad bude odebírán při plánovaném svozu.
Obec nabízí k prodeji starší dlažbu ve dvoře, kdyby měl někdo zájem, přijďte se podívat. Rádi
odlehčíme skladovacímu prostoru na jiné účely.
Dál bych chtěl nabídnout své služby, které se týkají kácení či řezání vzrostlých dřevin a do brzké
doby i rizikové kácení v nepřístupných místech stromolezeckou technikou, odřezávání od vrchu
dolů....
Technické služby Michal Rak, tel.722 762 721
Co je nového v bukovické škole?
Okolí školy se neustále mění. Nově vydlážděný dvůr přitáhne nejen pozornost
kolemjdoucích, ale je zajištěn i bezpečnější pohyb dětí před školou. V současné době probíhá
oprava oplocení. Škola s novou fasádou, novým prostranstvím a novým oplocením se stává
atraktivnější. Děkujeme tímto panu starostovi i zastupitelům obce za jejich podporu a starost o
naši - Vaši školu.
Abychom ukázali, že s Vašimi prostředky dokážeme dobře hospodařit, tak jsme i v roce
2015 pokračovali v úsporných opatřeních ve snížení spotřeby materiálu včetně režie, nákladů za
služby a spotřeby energií, pořídili jsme drobný dlouhodobý majetek ve výši 94 tis.Kč (z toho 63 tis.
Kč z projektu), na dofinancování mezd ve šk.r. 2014/15 jsme použili vlastních rezerv, za hrazení
školného v MŠ a ŠD jsme získali 55 tis.Kč. Celkový výsledek hospodaření za rok 2015 byl v hlavní
činnosti 85 235,- Kč a v doplňkové činnosti 10 705,-Kč.
Ještě jeden velký cíl má naše škola, a to rekonstrukci zahrady.
V naší škole to stále žije. Jedna akce střídá druhou: získali jsme certifikát značky Rodiče vítáni,
podali jsme dva projekty, přijali jsme 10 nových prvňáčků, starší žáci se zúčastnili vybíjené
v Broumově, vynesením Morény jsme se rozloučili se zimou, uspořádali jsme karneval, recitační
soutěž, dílničky pro předškoláky, velký úspěch slavila u žáků Noc s Andersenem, zúčastnili jsme
se knihovnické lekce, velikonoční výstavy, projektu Jeden svět, dobročinné sbírky Fond Sidus,

využili jsme doprovodných opatření projektu Ovoce do škol (ochutnávka tuzemských i cizokrajných
druhů ovoce). Také končí plavecký výcvik a začíná období vědomostních soutěží. V okresní
recitační soutěži Dětská scéna nás reprezentovali: Vítek Čáp, Kristýnka Gajdošíková a Bára
Brátová. V mezinárodní soutěži Matematický klokan u nás vévodily Kateřiny: v kategorii Cvrček
zvítězila Káťa Vacková, v kategorii Klokánek neporazitelná Káťa Trojtlová. Všem soutěžícím
gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

A na co se ještě můžeme těšit? Na divadelní představení, koncert, program Skriptorium, na
přírodovědnou soutěž, dopravní hřiště (pro 3.,4.r.), sportovní klání v atletice, Den dětí, vaření na
Ostaši a především na školní výlet. Velkou společnou akcí naší ZŠ, MŠ i Obce Bukovice je
Zahradní slavnost, která se koná dne 20.5.2016 od 16.00. Touto cestou zveme všechny naše
příznivce a širokou veřejnost!
Irena Dobiasová
Děkujeme Ing.Matěji Brátovi za vybavení školní družiny dílenským pracovním stolem a nářadím.
Zprávičky ze školky:
Duben nám přinesl jarní počasí, a tak se každý den vydáváme na výzvědy. Pozorujeme kvetoucí
zahrádky, sledujeme práce na polích, posloucháme ptačí zpívání a radujeme se ze sluníčka.
Máme však spoustu práce i ve školce. Od začátku dubna si povídáme o knížkách a poznáváme
pohádky podle indicií. Ve druhé polovině měsíce se chystáme na úklid zahrady a okolí. Chceme
oslavit Den Země čistým prostředím. Na konci dubna k nám zavítá divadlo Matýsek s pohádkou "
Copak čápy asi trápí?" A nesmíme zapomenout na čarodějnický rej. Ten se u nás každoročně
koná poslední dubnový den. Květen nám začne přípravami na svátek maminek a pak už nás čeká
plno starostí se Zahradní slavností. Letos bude už 20.května odpoledne a všechny vás na ni
srdečně zveme!
Informace k Zápisu do MŠ Bukovice
Zápis dětí do MŠ Bukovice na šk.rok 2016/17 se bude konat 24. - 25. května 2016 od 12h do
15.30h. K zápisu přineste Žádost o přijetí vyplněnou rodiči a potvrzenou dětsk.lékařem a rodný
list dítěte. Žádost o přijetí si můžete vyzvednout v MŠ nebo si ji stáhnout na
www.zsbukovice.cz/mateřská škola/Dokumenty. Zde naleznete i Kriteria pro přijetí, podle kterých
postupujeme. Veškeré informace najdete také na výše uvedených web.stránkách nebo přímo v
MŠ Bukovice.

Hasiči
První letošní výjezd byl 3.4.2016, jednalo se požár klestí v katastru obce na křižovatce pod Ostaší,
účastnilo se 6 členů.
Jako každý rok, tak i letos jsme byli pozváni na tradiční hasičský ples do Německa. Ples se konal
v sobotu 2. 4. 2016. Do Forstu vyrazilo 9 členů, vypůjčeným vozem od Jirky Tauce, díky. Akce se
povedla, měli jsme se jak králové. Domů jsme se vrátili v neděli odpoledne.
Strojník jednotky připravil obě auta na technickou kontrolu, každým rokem je to těžší. Osadili jsme
zpět opravenou sirénu. Přivezli jsme si z Kramolny upravenou soutěžní stříkačku, následně ji
odzkoušeli. M. Rak absoloval týdenní kurz pro práci s motorovou pilou. Soutěžní družstvo se
začalo pravidelně scházet, trénovat. Chystáme sběr železného šrotu, pálení čarodějnic.
Soutěže, kterých bychom se chtěli zúčastnit v roce 2016
Datum

Místo

Liga

Začátek

8.5.

Houdkovice

Podorlická liga

14.5.

Bystré v O.

Podorlická liga

21.5.

Nahořany

NHPL

22.5.

Velký Třebešov VCHL

Východočeská liga

28.5.

Lhota za ČK

NHPL

4.6.

Nízská Srbská

oslavy k výročí

11.6.

Blažkov

NHPL

13:00

17.6.

Vršovka

NHPL noční

19:30

25.6.

Semechnice

Podorlická liga

2.7.

Černčice

5.7.

Trnov

Podorlická liga

9.7.

Sněžné

Podorlická liga

16.7.

Meziměstí

Podorlická liga

23.7.

Jeníkovice

Podorlická liga

6.8.

Bukovický zadek

27.8.

Vysokov

NHPL

15:00

3.9.

Nový Hrádek

NHPL

13:00

10.9.

Bukovice

NHPL

13:00

17.9.
24.9.

Kramolna
Suchý Důl

NHPL
Svatováclavský pohár

13:00

10:00
10:00

Sbor dobrovolných hasičů Bukovice
provede v obci

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
který proběhne

ve čtvrtek 28. dubna od 16:00
Šrot můžete zanechat před domem u cesty nebo na veřejně dostupném místě, kde si ho vyzvedneme. V
případě, že máte více rozměrný nebo těžký šrot, který nejste sami schopni vynést k cestě, nebo šrot máte
připravený někde stranou, dejte prosím dopředu vědět některému ze členů sboru dobrovolných hasičů v
Bukovici, abychom o tom věděli a mohli onen šrot sami naložit a odvézt. kontakt: 736 768 510

Kapitola XVI.

Vážení čtenáři,
v letošním roce vzpomínáme společně se svými severními sousedy,
tedy Polskými obyvateli, 1050-té výročí christianizace polského státu.
Abychom lépe pochopili, vzhledem k více jak tisíc let vzdáleným dějům
v minulosti našeho státu o co vlastně tehdy šlo, připomeňme si naši
vzdálenou minulost a několik málo nám dnes známých faktů, které dokreslují
tehdejší realitu.
Taktéž ale i s ohledem na to, že naše obec má
podepsánu smlouvu o spolupráci s polskou obcí Ścinawka
Górna z rajonu Radkowa, kde nás možná s jejími obyvateli
čekají v budoucnosti více intenzívní kontakty, než tomu bylo
a je doposud. V roce 965 byla Dobrava (její jméno pochází
od názvu „dobro“), dcera českého knížete Boleslava I. (nar.
asi 915, zem. r. 972), z Přemyslovské dynastie, tedy
mladšího bratra sv. Václava, provdána do Polska, za
tamnějšího knížete Mieszka I. (nar. asi okolo r. 930, zemřel
Dobrava
Mieszek
25. května 992). Mieszko z Piastowské dynastie, byl prvním
historicky doloženým knížetem Polska a je považován za stvořitele polského státu. Mieszko I.
započal jednání ohledně svého sňatku s českou princeznou zřejmě již v roce 964. Pokračoval
v politice svého otce a děda, kteří byli pohanskými knížaty ve Velkopolsku (region okolo Poznaně),
a svou sňatkovou a militární politikou se po-stupně stali vládci dalších polských krajů – území
Východního Pomoří (Štětínský kraj), Kujaw (území ve středním Polsku, rozkládající se na
severovýchod od Poznaně mezi řekami Wisla a Noteć), Mazowsze (region rozkládající se
v centrálním Polsku po obou březích středního toku Wisly, včetně hlavního města Warszawy).
Z historického hlediska byl jedním z nejtalentovanějších vládců Polska, který svým diplomatickým i
strategickým uměním stvořil polský stát na území od Przemyślu až do Odry; v posledních letech
své vlády připojil ke svému státu i Slezsko.
Dobrava (datum narození není známo, asi mezi roky 933-936,
zem. 977), pocházela z knížectví českých Přemyslovců, které se v té
době rozkládalo od východních hranic německého království až po
Przemyśl a Červeňské hrady (území v Polsku a západní Ukrajině),
včetně Krakowa a území okolo něho (Malopolsko).
Její matkou byla Biagota, o které, kromě jejího jména nám není nic
známo. I když měla Dobravka ještě své tři sourozence (Boleslava,
Strachkvase a Mladu – zakladatelku a pozdější abatyši prvního
ženského kláštera sv. Jiří v Čechách), musí v roce 965 odejít do
Polska a pojmout polského knížete Mieszka za manžela.
Katedrála v Gnězně
Jako mladé děvče byla svěřena do výchovy řádových sester
v Bavorském Řezně (Regensburgu). Zde se patrně stala i kandidátkou na službu Bohu, možná, že
s ní její otec Boleslav I. počítal pro funkci abatyše v klášteře, který chtěl později vybudovat
v Praze. Později však, jako starší z Boleslavových dcer, byla po dohodě s polským vladařem, již
jako straší za něho provdána. Zřejmě se ale nemůže smířit se skutečností, že její manžel je stále
ještě pohanem (nebyl pokřtěn) a tak asi třicetiletá v té době Dobrava, se kterou do Polska přišlo i
několik křesťanských mnichů, jsouce vychována v křesťanské víře, vyvíjí nemalou snahu, aby
svého manžela k sobě ještě více přidružila nejen jako manželka, ale i jako pravá křesťanka. A tak
již rok po svatbě, v roce 966, přijal její manžel Měšek I., z rukou biskupa Jordana křest, kdy záhy
svého panovníka následuje i jeho družina a posléze, v průběhu 10. století téměř všichni obyvatelé
jeho země. V té době se do polského jazyka dostala i slova z českého jazyka, např.: „chrzest –
křest, kościól – kostel, apostol – apoštol, kazani – kázání, pacierz – modlitba (růženec)“ apod.
Dobrava tohoto skutku dosáhla jistě i svou zkušeností, vlídným jednáním a styky s celou řadou
křesťanských osobností z východních oblastí římského císařství (území dnešního Německa).
Polský stát, v té době ještě knížectví, byl tedy v roce 966 přiřazen ke státním útvarům
vyznávajících kulturu západního křesťanství. Měškovým prvořadým zájmem bylo pak zplození
potomka, který podle tehdejších zvyklostí by měl jednou po něm převzít vládu nad zemí. Jak
přísně tehdy Dobrava dodržovala své křesťanské zásady dosvědčuje i skutečnost, že jejich

prvorozený syn, kterému dala jméno po svém otci – tedy Boleslav, se narodil v roce 967. Syn
Boleslav, který byl později nazván Chrabrým (nar. 967, zem. 1025), nejenže dokázal být dobrým
polským knížetem, který na tu dobu neobvykle rozšířil území svého knížectví, ale v roce 1025 se
stal i prvním polským králem. Dobrava kromě Boleslava Chrabrého, po sobě zřejmě zanechala
ještě dceru Sigfrid a dalšího syna Vladivoje, který na čas usedl i na českém trůnu.
Velkopolsko s Gněznem a Poznaní je považováno za kolébku Polska

Nejdůležitější zeměpisné oblasti Polska

I když je v dnešní době přijetí křtu r. 966 polským panovníkem Mieszkem I. přijímáno jako akt
rozšiřování křesťanství v jeho zemi, byl to nepochybně i vrcholný státnický záměr, s cílem utužení
vlády v zemi Polanů. Tisící padesáté výročí této události vzpomínají naši severní sousedé
v Polsku jako rok vzniku Polského státu, ve kterém snad i hlavní roli sehrála úmluva dvou
sousedních vladařů, českého i polského a samozřejmě i osobnost české přemyslovské kněžny
Dobravy, manželky polského knížete Mieszka I., která je dodnes považována za „matku“ polské
státnosti.
(podle Vikipedie a časopisu Gość niedzielny sestavil K.Hrubý)

