Informace pro občany – červen 2016
Za nejvýznamnější událost posledních dní v obci lze jistě pokládat návštěvu hejtmana
Královéhradeckého kraje Bc.Lubomíra France, dne 18.května. Jeho návštěva se odehrála v rámci
plánovaných pracovních cest po obcích Náchodského okresu, které získaly od GŘ HZS ČR nové
automobilové vozidlo pro potřeby jednotek sboru dobrovolných hasičů, a na které též přispěje nemalou
částkou Královéhradecký kraj. Pan hejtman si za doprovodu starosty a místostarosty a se zástupci sboru
dobrovolných hasičů prohlédl jejich zázemí, seznámil se s jejich s činností a ocenil především mravenčí
práci při údržbě již dosti zastaralé techniky. Poté došlo i na diskuzi ohledně chodu obecního úřadu a vůbec
fungování malých obcí a jejich samosprávy. Více než hodinová návštěva se nesla ve velice příjemné
atmosféře a byla pro nás velice zajímavým zážitkem.
20.května se na školní zahradě konala Zahradní slavnost, již 4. ročník. Akce proběhla jistě ke
všeobecné spokojenosti, přálo nám počasí, přišlo takové množství návštěvníků, že jsme museli dovézt
další lavice. Toto setkání rodičů a dětí se stává hezkou tradicí. Děkuji vedení naší Základní a mateřské
školy a všem ostatním, kteří se na ní podíleli, za skvěle odvedenou práci. Velice nás těší, jak škola dobře
funguje. Poslední květnovou sobotu jsem se byl podívat na jejich vystoupení Cirkus Kulička v rámci Dne
řemesel v polickém klášteře a bylo to opravdu nádherné představení. Je vidět, že naše paní učitelky práce
s dětmi opravdu baví a to se jistě přenáší i na spokojenost našich školáků.
Rovněž tak děkuji zájmovým složkám naší obce za organizaci dvou akcí. Tělocvičná jednota Sokol
zajistila v pátek 6. června konání Dětského dne, kam přišlo přes 30 dětí (více v příspěvku TJ Sokol). Hasiči
poslední dubnový den tradičně zajišťovali pálení čarodějnic a postavení májky, pro účastníky akce zajistili
občerstvení. Těší mne, že i zde byla účast velmi dobrá, naštěstí nám přálo počasí, sice chladné, ale
suché…
Zdá se, že se nám konečně rozjela prodejna potravin. Samozřejmě, výhrady jsou, já bych třeba uvítal
trochu širší sortiment zboží, je zde trochu jazyková bariéra, Vietnamci mají také trochu odlišnou kulturu,
vyskytly se i problémy s ucpanou kanalizací, ale věřím, že vše budeme dolaďovat ke všeobecné
spokojenosti. Věřím, že naši starší spoluobčané jsou spokojeni, že nemusí do Police n.M. Určitě se nebojte
připomínat a navrhovat, jak chod prodejny zlepšit.
Jak jsme již informovali v průběhu roku, budeme trochu rekonstruovat náš obecní úřad, provedeme
plynofikaci, rozšíříme sociální zařízení, dáme nové podlahové krytiny a při té příležitosti vymalujeme. Dost
věcí se bude řešit za pochodu, ale je fakt, že v chodu úřadu budou jistá omezení. Akce bude spuštěna
1.srpna a po celou dobu, zhruba do listopadu, se úřad přestěhuje do prostor nad prodejnou potravin. Nám
samozřejmě bude stačit jedna místnůstka, ovšem stěhování skříní a dokumentů bude trochu
komplikovanější. O všem budete informováni v dostatečném předstihu …..
Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné prožití letních měsíců, hezké zážitky z dovolené, dětem krásné
prázdniny a všem, hlavně táborníkům, co nejpříjemnější počasí.
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 27. června 2016 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice

Program: 1. Rozpočtové opatření
Těšíme se na Vás

2. Různé

Nový bezdrátový rozhlas
V uplynulém měsíci jsem se zabýval podáním žádosti o evropskou dotaci na nový bezdrátový digitální
rozhlas, správně „Bezdrátový místní informační systém“ v rámci 35.výzvy Operačního fondu životního
prostředí - varovné a hlásné systémy, digitální povodňové plány. Na dotaci máme nárok, protože jsme u
ČHMÚ vedeni jako riziková oblast z hlediska protipovodňových opatření. Dotaci zpracovávala firma
Envipartner Brno, mající v tomto oboru velké zkušenosti, a bylo na ní velmi málo času. Přesvědčil jsem se,
že není v silách běžného smrtelníka o evropské dotace žádat, ovšem černou práci musí vždy provést
žadatel (např. získání souhlasu s umístěním zařízení u několika vlastníků nemovitostí).
Akce bude spočívat v instalaci bezdrátových hlásičů na podpěrné sloupy nízkého napětí a umístění
vodoměrné a srážkoměrné stanice v Pěkově a Hlavňově. Součástí akce je též zpracování digitálního
povodňového plánu. Celková projektovaná cena akce je 1,425 mil. Kč, na digitální povodňový plán,
hladinoměr a srážkoměr je dotace ve výši 85 %, na rozhlas a sirénu 70 %, náš podíl by tedy činil cca 380
tisíc Kč. Celý systém bude umožňovat napojení na Jednotný systém varování a informování provozovaný
HZS ČR, vysílací zařízení používá plně digitálního přenosu výhradně na individuálních frekvencích
určených dle ČTÚ.
Zda nám bude dotace přidělena, se dozvíme v srpnu, v případě, že ano, akce bude realizována
v r.2017. Vzhledem k tomu, že stávající rozhlas, po technické stránce zastaralý, již pomalu dosluhuje, bylo
by pořízení špičkového zařízení za peníze EU jistě velmi potěšující.
starosta
Jednání s Povodí Labe
Jistě nás nikoho netěší vzhled našich toků, Hlavňovského potoka a Dunajky. Vyčištění těchto toků však
komplikuje mnoho věcí. Především je nutné tlačit na správce toku Povodí Labe, s.p., které má údržbu na
starosti To se nám celkem daří, zástupci Povodí Labe již na jaře přislíbili, že mají údržbu toku v plánu,
ačkoli přetrvávají výhrady k požární nádrži; nánosům v tocích nejde zabránit, jsou-li v blízkosti nádrže se
stojatou vodou. Protože však ležíme v chráněné krajinné oblasti, je nutné každý zásah do krajiny, kterým
těžba říčního sedimentu je, řešit se Správou CHKO.
Povodí Labe takto 29.3. zažádala o udělení souhlasu k této činnosti na tocích Stěnavy, Dunajky, Bukovky
a Teplického potoka, závazné stanovisko Správy CHKO je kladné, vyjma jednoho toku, a to naší Dunajky.
A to z důvodu výskytu mihule potoční, která je zvláště chráněným druhem. Do toho se také o svá práva
hlásí rybáři, dost rozladění z nedostatku vody a i ryb, které jim navíc požírají vydry říční.
Prozatím je situace taková, že je domluveno s rybáři posunutí akce na měsíc září, kdy bude dokončen
odlov sádky. Do té doby budeme lobbovat u Správy SHKO, aby udělila Povodí Labe, cituji, „vyjímku
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, dle §56 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny“. Věřím, že k dohodě dojde, současný vzhled potoka je otřesný a nic na tom nemění skutečnost, že
pracovník Povodí Labe nám v uplynulých dnech Dunajku krásně „posekal“ …
S Povodím Labe řešíme ještě jednu záležitost, protipovodňová opatření. I zde se nám zatím velmi daří.
9.června jsme byli s místostarostou na jednání v Hradci Králové, u investičního ředitele, ing. Martínka, kde
jsme mu předložili naši protipovodňovou studii zpracovanou Agroprojekcí Litomyšl, za níž byl autor studie,
ing. Jakoubek též přítomen. Pozvat ho byl asi dobrý nápad, pánové se velice dobře znají, dlouhodobě
spolu spolupracují. Za účasti dalších třech (!) odborníků z Povodí Labe bylo konstatováno, že studie je
proveditelná a že pokud dosáhneme dohody s vlastníky pozemků pod lyžařským vlekem, že na pozemky
bude uvaleno věcné břemeno s možností rozlivu případné stoleté vody, Povodí Labe studii převezme a
bude ji realizovat. Nyní nás tedy čeká přesvědčit vlastníky dotčených pozemků, že přijde-li stoletá voda,
stejně na jejich pozemcích skončí (o tom jsme se již v minulých letech přesvědčili), takto jim bude stát
garantovat jistou náhradu škody. Vše budeme řešit nadále s Agroprojekcí Litomyšl, mám pocit, že v tomto
případě jsme v těch nejlepších rukou.
starosta
Nakládání s odpady
V uplynulém měsíci jsme se zabývali úpravou místa pro uložení kontejneru na biologicky rozložitelný
odpad. Na obecní pozemek za hřištěm jsme navezli 6 panelů a pozemek zpevnili. Nyní již kontejner stojí na
svém novém místě, určitě jej nepřehlédnete. Věřím též, že budeme úspěšní v dotační žádosti a příští rok již
budeme vlastnit kontejner svůj.
Intenzívně se také zabýváme sledováním nákladů na odpadové hospodářství, které nám poměrně
narůstají. Po zvýšení počtu žlutých kontejnerů na plasty na stanovišti u prodejny jsme zkusili odvoz
zredukovat na četnost 1 x za 14 dní. To ale nebylo šťastné rozhodnutí, na stanovišti vznikaly kupy plastů,
takže se vracíme ke svozu v jednotýdenním intervalu. Zároveň upozorňuji, že je možné ukládat plastový a
papírový odpad do kontejnerů u bytovek, kde je zatím svoz prováděn každý druhý týden.
Je potěšitelné, že se občané naučili třídit plastový odpad, každopádně bych Vás ale chtěl vyzvat, abyste
se snažili do kontejnerů nacpat co nejvíc. To znamená duté lahve pečlivě sešlapovat. Každý výsyp

kontejneru nás stojí 220 Kč, ať je plný nebo poloprázdný. Zvýšením hmotnosti plastového odpadu
v kontejneru získáváme od společnosti Ekokom finanční bonusy za vytříděný odpad. Ty mohou
dosáhnout takové výše, že se nakládání s plastovým odpadem může dostat do kladných čísel. Zároveň je
potřeba si uvědomit, že plasty se dají recyklovat zase jen z plastů, do kontejnerů tedy dávejte jen a pouze
odpad plastový, bez skla, kovů, papíru nebo dokonce zbytků jídla
starosta
První svatební obřad v Bukovici
Náš obecní úřad byl dne 14.5. svědkem vskutku historické události, došlo zde k prvnímu svatebnímu obřadu.
Své ano si řekli snoubenci Petra Hájková a Pavel Šolar. Musím říct, že mě jejich nápad s obřadem na našem
úřadě trochu zaskočil, přece jen je to nová zkušenost. Samotný obřad není zase tak jednoduchý, jak by se
mohlo zdát, když maminka spustila slzy, trochu se mně zadrhl hlas, ale snad to vše dobře dopadlo.

Budu se těšit na další případné zájemce, nyní, po rekonstrukci budou prostory úřadu ještě důstojnější
starosta

Další významnou událostí v naší obci bylo
uspořádání divadelního představení „Pánská šatna
aneb improvizace v Ypsilonce“ v podání pražského
divadla Ypsilonka 27.května. Měli jsme možnost na
vlastní oči vidět pár „slavných osobností“, Martina
Dejdara, Pavla Nového, Jiřího Lábuse, Jana Jiráně.
Představení bylo korunováno skromným občerstvením
ve statku u Hotárkových, kterým patří za uspořádání
této akce velký dík.Věříme, že se Pražákům u nás líbilo
a že nepřijeli naposled.
starosta

Drobné komplikace v prodejně
Jak jsem psal v úvodu, našim vietnamským provozovatelům se po
dvou měsících provozu podařilo ucpat kanalizaci... (anebo těm
předchozím, jak tito tvrdí ???). Každopádně, ať to bylo, jak to bylo,
nebyl to moc příjemný zážitek a velice děkuji hasičům za
bleskovou pomoc, ačkoli vše musela nakonec dořešit následný den
odborná firma z Police nad Metují.
starosta

Z činnosti Sokola Bukovice ...
V pátek 3.června jsme uspořádali dětský den. Příprava
byla opravdu poctivá, postavili jsme stan, lavice, připravili
bohaté občerstvení, ale počasí nám tentokrát vůbec
nepřálo. Odpoledne se pěkně rozpršelo a deset minut
před začátkem byl počet účastníků tento :

Naštěstí děti s úderem čtvrté dorazily, a nebylo jich málo, celkem 36 dětí. Museli jsme se tedy vměstnat
dovnitř tělocvičny vymyslet nějaký program. Kromě obvyklého střílení florbalkou a házení kroužků si děti
vyzkoušely skákání přes lavičky a cvičení na ribstolech. Dostaly kartičku, kde jim po splnění jednotlivé
disciplíny byla zaškrtnuta účast a po absolvování všech disciplín na ně čekalo občerstvení, párek v rohlíku
a sladkosti.
Celkem mně potěšilo, že některé děti si pohyb užívaly, kolečko absolvovaly několikrát a odměnou jim bylo
pak houpání na kruzích, samozřejmě pod bedlivým dohledem dospělých.

V této souvislosti mě napadlo, pokud by byl ze strany některých rodičů zájem věnovat se dětem, chodit
s nimi třeba dva dny v týdnu do sokolovny, Sokol by jim dal zelenou. Vyhradil by pevný termín v sokolovně,
v zimě vytápěný, zajistil by proškolení cvičitelů (nutné s ohledem rizik, které práce s dětmi přináší) …
Prostě, něco jako „mimoškolní cvičení“, které tu fungovalo v dobách dávno minulých. Tato výzva je cílená
především na některé z rodičů, kteří by si tuto činnost vzali na starost. Stávající členská základna Sokola,
kdy je průměrný věk aktivních členů kolem 50 let, není schopna tuto činnost zajistit.
MŠ
Cirkus Kulička se poroučí
Právě končící školní rok 2015/16 v ZŠ Bukovice se nesl v cirkusovém duchu. Už samotný název Cirkus
Kulička byl předzvěstí něčeho výjimečného, lákavého, tajemného, kouzelného. Trefný název odpovídal
nejen programu ve škole a školní družině, ale také zážitkům dětí i nás, dospělých. V poslední čtvrtině
školního roku jsme střídali jednu akci za druhou.
Na Zahradní květinové slavnosti zazářili v plném lesku naši školáci a školčata svými pohybovými
kreacemi a potěšili tak všechny diváky. A že jich
bylo!
Na dopravním hřišti v Náchodě naši
čtvrťáci spolu s Jarmilkou díky svému
akrobatickému umění v jízdě na bicyklech a
znalostem z „dopravky“ získali průkaz cyklisty.
Na Dni řemesel se v plné parádě svým
vystoupením představil veřejnosti Cirkus Kulička.
Od skvělého publika sklidil velký aplaus. Naši
žáci tam také předvedli ruční výrobu papíru a
prodávali vlastnoručně upečené perníkové
klauny. Vybranou částkou 1960,-Kč tak přispěli
do projektu Zdravotní klaun.
Zábavně naučný program zažili naši svěřenci
na projektových dnech (Den Země - návštěva
Scriptoria, Projektový den o Karlu IV.). Milým
zpestřením výuky byl i Den dětí, vzdělávací
hudební pořad, návštěva muzea v polickém
klášteře, ukázka výcviku policejních psů, výuka první pomoci s Pavlínou Jakoubkovou.
Kouzelnické kousky předvedly děti při svém soutěžení. Přírodovědnou soutěž si děti oblíbily pro její
dramatický průběh a užitečnost. Mezi nejlepší přírodovědce na naší škole patří Vítek Čáp, který v soutěži
zvítězil a ze 100 možných bodů získal 97. Druhé místo s 96 body obsadil Jan Ther a o 3.m.se dělila Bára
Brátová a Jarmilka Troutnarová. Výborných výsledků dosáhli i prvňáčci: Venda Maixner, Veronika Karpfová
a Natálka Pfeiferová. Následovala zahrádkářská soutěž v poznávání přírodnin, stromů a keřů, která se
konala v České Skalici. Tam si jeli poměřit své znalosti: Vítek Čáp, Bára Brátová, Káťa Trojtlová, Jarmilka
Troutnarová a Káťa Vacková. Jarmilka si dokonce přivezla krásné 3.místo.

Mezi čaroděje první kategorie v matematických dovednostech v soutěži Genius logicus patří Tomáš
Bihari, Káťa Trojtlová, Bára Brátová, Honza Ther, Jarmilka Troutnarová a Káťa Vacková. Tím
nejuznávanějším byl letos bezesporu Tomáš Bihari, který získal maximální počet bodů v soutěži s měřením
času.
Různé umělecké a pohybové kousky na atletických závodech v Broumově předvedli: Kryštof Brát, Olda
Hornych, Natálka Pfeiferová, Patrik Kaufman, Jáchym Binar, Káťa Trojtlová, Bára Brátová, Vítek Čáp, Jirka
Kutík a Honza Ther. Kouzelnice Bára si tam „vyčarovala“ dvě zlata a jedno stříbro. Dalším čarodějnickým
kouskem bylo získání pěti medailí v běhu pod Křížovým vrchem, kterého se zúčastnila pětice našich žákůatletů (Bára Brátová, Jáchym Binar, Patrik Kaufman, Olda Hornych a Kryštof Brát). ZŠ Adršpach děkujeme
za skvělou organizaci, pěkné ceny a pohostinnost.
Zakončením kouzelného roku byl školní výlet. Akrobatický výstup ze Suchého Dolu přes Pelovku,
Zelený Hájek, Korunu, Kamennou bránu a Zaječí rokli byl první den ukončen v Křinicích. Druhý den
pokračoval za nepříznivého počasí přes Ameriku a Hvězdu do Hlavňova. Naši žáci nás opět přesvědčili o
tom, že jsou to kluci a holky do nepohody.
Kolik zajímavých aktivit a dobrodružství žáci ve škole a hlavně ve školní družině zažili! Už zbývají jen
atletické závody v Náchodě, sportovní den, vaření na Ostaši a napínavé očekávání závěrečné klasifikace
na vysvědčení. Škoda, že již tento „cirkusový“ rok končí.
Ale již teď se můžeme všichni těšit na září a na Cirkus Happy Kids, který nás nechá nahlédnout do své
„cirkusové kuchyně“ a bude nás učit některým ze svých uměleckých a kouzelnických dovedností.
Děkuji všem rodičům za jejich součinnost a nezištnou pomoc při pořádání školních akcí, zřizovateli za
starost a péči o svou školu a kolegyním v ZŠ, MŠ i ŠJ za jejich obětavou práci.
Našim dětem i žákům přeji krásné prázdniny!
Irena Dobiasová, ZŠ a MŠ Bukovice

Články, informace, fotky a videa můžete najít na stránkách školy: http://www.zsbukovice.cz

Zprávičky ze školky:
Léto je za dveřmi a s ním konec školního roku. Červen jsme
začali výšlapem na Ostaš a tam děti dostaly ke svému
svátku sladkou odměnu. Také jsme na školní zahradě
přivítali návštěvu policistů s jejích psími pomocníky.
Sledovali jsme psí výcvik a zadržení pachatele psem. V
červnových dnech si totiž povídáme o bezpečnosti nejen na
silnicích, ale i v přírodě a na výletech. Na školkový výlet se
chystáme do Broumova-Otovic na farmu Wenet. Chceme se
svézt i vlakem, proto zpáteční cestu plánujeme z Broumova
do Žďáru nad Metují. Potom už nám zbývá rozloučit se s
našimi předškoláky. Letos jich odchází do 1. třídy devět.
Chystáme pro ně jako vždy oslavu. Pak už jen popřejeme
všem krásné léto a hurá na prázdniny!
Lenka Svatoňová

Hasiči
28.4. 2016 - proběhl sběr železného šrotu po celé obci
30.4. 2016 - pálení čarodějnic
Jako již tradičně jsme připravili pálení čarodějnic za
hasičskou zbrojnicí. Postavila se májka, od školy šel
lampiónový průvod. Pálila se hranice, kdo chtěl, mohl si
opéct špekáčky, které věnovala obec. Proběhlo
vyhodnocení nejhezčích masek. V kiosku bylo všeho
dost, k poslechu na kytary zahráli Filip, Martina a
Michal. Počasí bylo chladnější, ale alespoň nepršelo ...
9.5. 2016 - druhý letošní výjezd. V 21:57 hod. nahlášen
požár budovy v Teplicích nad Metují. Vyjelo 5 členů, 3
členové zůstali na základně. Během jízdy k požáru
jednotka odvolána zpět na základnu, zjištěno, že hoří
klestí na pasece.
V květnu jsme přivítali hejtmana p. France. Na setkání
hasičských starostů Láďa Partel pozval p. hejtmana k nám do naší hasičárny, on pozvání přijal, dorazil. V
přátelské diskuzi, u které bylo přítomno i vedení obce jsme probrali historii i současnost sboru, následně
pak i obce. Potěšila nás pochvala za vzorně uklizenou zbrojnici.
10.6.2016 - proběhlo vyhlášení soutěže DOBRÁCI ROKU 2016. Soutěž byla rozdělena na kraje, z každého
kraje bylo vybráno 40 sborů. V této konkurenci jsme vysoutěžili skvělé 2. místo!!! Na 1. Jasennou jsme
ztratili pouhých 60 hlasů. 3. Suchý Důl byl za námi o necelých 500 hlasů. Všem kdo pro nás v soutěži
hlasoval, děkujeme.
Soutěžní družstvo
Konečně nám už taky začali soutěže. Družstvo pro ročník 2016 zůstalo v nepozměněné sestavě. Cíle jsou
veliké. Před sezonou jsme upravili stříkačku, koupili nové proudnice, úzké hadice. Jarní část nám zatím
vychází skvěle, hlavně v Náchodské hasičské lize (NHL), o čemž svědčí i titulky v Náchodských novinách :) Po třech jarních soutěžích, plný počet bodů, první místo. Děkujeme sponzorům i fanouškům za podporu.
Sledovat nás můžete, a veškeré aktuality se nachází na našem fb.
7.5. Česká Metuje - 2. místo, 1. místo v okrskové soutěži
16.5. Bystré v Oh. (podorlická liga) - 10. místo, 2B, 26,91s.
21.5. Nahořany (NHL) - 1.místo, 3B, 26,94s.
28.5. Lhota za ČK. (NHL) - 1.místo, 3B, 25,23s. NEJLPEŠÍ NÁŠ POKUS!!!
11.6. Blažkov (NHL) - 1. místo, 3B, 27,09s.
První naší letošní pořadatelskou akcí bude 2. ročník
Bukovického zadku, který se uskuteční 6.8.2016,
večer bude následovat taneční zábava.
Tradiční posvícenská zábava na konci prázdnin
se ruší kvůli plánované rekonstrukci úřadu.
M. Sádovaský ml.

Kapitola XVII.
Vážení čtenáři,
v letošním roce uplyne již 150 let od prusko-rakouské války, v níž hlavní
bitva byla svedena dne 3. července 1866 u Hradce Králové. Jak to vypadalo několik
dnů před touto bitvou v Náchodě, si připomeneme v následujícím příběhu podle
L.Domečky, který ve svých pamětech líčí průběh průjezdu nepřátelského pruského
vojska Náchodem a chování pruské posádky v dobytém Náchodě a úryvek jeho
pamětí líčících obsazení města České Skalice:
Dne 26. června 1866 v 18.oo hod. odpoledne, objevily se v Náchodě přední stráže rakouské se
zprávou, že pruské vojsko táhne po kladské silnici k městu. Na silnici této při hranici zemské stála dvě
rakouská děla. Z nich vystřeleno bylo proti pruskému předvoji a hned nato odpověděno bylo z děl pruských
s návrší nad Slaným. Zasažen odštěpkem granátu, padl tu první voják rakouský, desátník Souček.
Rakouští dělostřelci nato ustoupili do Náchoda, odkud prchla pak rakouská posádka, sestávající z půl
setniny pěchoty, dvou
eskadron kyrysníků a
jednoho oddílu husarů.
Když
pruské
vojsko
postoupilo
k celnici, zničili nejprve
celní mýto a pak
zpustošilo domek, co
v něm bylo cenného,
odvezlo. Okolo 20.oo
hod. pruská baterie
vystřelila čtyři granáty
na náchodský zámek,
které vůbec na něj
nedopadly.
Téměř
v téže době přišli do
zámku dva pruští vojáci
s důstojníkem a tázali
se knížecího vrchního
inspektora šl. Campe,
jsou-li v zámku rakouští
vojáci.
Když
se
přesvědčili,
že
tu
nejsou, vzdálili se. Po nich přitáhla setnina pruského vojska a obsadila zámek a zvláště jeho věž.
Mezitím předvoj 5. pruského vojenského sboru vtáhl do Náchoda. Velitel jeho, generálmajor Löwenfeld,
jemuž vstříc vyšli starosta Rokoš a městská rada, poručil, aby ihned otevřeny byly dveře všech domů,
osvětlena okna a opatřena sláma pro ležení na náměstí. V téže době jeden pruský důstojník dal násilně
otevříti dveře trafiky Grosové-Hofingrové a rozdal z ní asi 2000 cigaret mezi
vojáky. Nájemci mýta na silnici při zemské hranici vypáčeny byly dveře, okna
rozbita, nábytek zničen.
Dne 27. června o 4. hodině ranní táhl Náchodem 5. pruský armádní sbor pod
generálem Steinmetzem k Vysokovu. Tu narazil na dvě rakouské brigády.
K jedenácté hodině dopoledne pruská jízda ustoupila k Náchodu. K polednímu
došlo k novému boji. Rakouské vojsko bylo poraženo. Do Náchoda z bitvy u
Vysokova dopravena byla dvě děla, dvě standarty, prapor pluku
Deutschmeistrů, na dva tisíce raněných a zajatců. V zámku zařízena byla
vojenská nemocnice.
Téhož dne Prušáci zle řádili v Náchodě. V trafice Grosové-Hofingerové, sebrali zásoby tabáku a
doutníků. Když ze strachu před nimi utekla na zámek, rozbili dveře a regály a odnesli, co ze zásoby tabáku
ještě zbylo. Kolky dílem ukradli, dílem do bláta rozšlapali. Podobně Prušáci řádili téhož dne v domě
Antonína Remeše (čp. 20) v jeho obchodě, též v obchodě Gustava Arona (čp. 26), Jana Ferdinanda
Tichého, Morice Kuťáka (čp. 75), Michala Tichého a hrnčíře Hejdy (čp. 53). V zámku poručil adjutant
(pobočník) hlavního stanu korunního prince pruského Bedřicha, sv. pán Malzahn, vrchnímu inspektoru šl.
Campovi, aby do dvou hodin připraviti dal hostinu pro korunního prince a 20 osob. Za jeho nepřítomnosti
přišli v ustanovenou hodinu pruští důstojníci a připravené jídlo snědli. Když po jejich odchodu se vrátil a o
omylu, který se stal zvěděl, hrozně zuřil, tloukl čepicí kuchařky v kuchyni, vrchnímu inspektoru nadával a

ohrožoval jej vytasenou šavlí.
K jeho rozkazu musila pod
trestem 1600 zlatých do páté
hodiny odpolední připravena
býti nová hostina. Mnoho
vytrpěli
i
jiní
obyvatelé
náchodští. Prušáci naučili se též
po česku nadávati „české
potvory“ a jeden pruský lékař prohlásil, že by všichni Češi měli býti pověšeni.
Dne 29. června zavolal si pruský generál Mutius starostu města Rokoše a prohlásil, že ukořistěný
rakouský prapor v bitvě u Vysokova se ztratil. Nebude-li ihned přinesen, že dá město zapáliti. Náhodou
v Náchodě přítomný starosta hronovský Antonín Fuchs ujistil, že podobný prapor právě večer 27. června
viděl v rukou korunního pruského prince, který v Hronově přenocoval.
Dne 30. června skončil průchod 5. a 6. sboru pruského Náchodem a město dostalo stálou pruskou
posádku. Procházející vojsko a nemocné, muselo obyvatelstvo náchodské až do 30. června vydržovati.
Dne 5. července ráno o 6 hodině byli starosta Rokoš, poštmistr šl. Ottenfeld, lékárník V. Seidl a
advokát Dr. Fr. Gulden, pruským důstojníkem a vojenskou stráží odvedeni k veliteli města sv. pánu
Huntovi. Ten jim poté sdělil, že velitelství pruské armády zvědělo, že se měšťanstvo náchodské zabývá
úmyslem osvoboditi rakouské raněné a že také občanstvo obviňuje, že náležitou péči pruským raněným
nevěnuje. Proto městu Náchodu ukládá kontribuci (nucený příspěvek) 1000 tolarů zaplatiti. Částka ta musí
býti do 24 hodin zaplacena. Až do jejího zaplacení předvolaní pánové zůstanou jako rukojmí ve vazbě a
nebude-li kontribuce (vynucený příspěvek – poplatek) ve stanovené lhůtě zaplacena, budou zastřeleni.
Nato byli zavřeni do místnosti sklepu podobné a ke dveřím postaveny dvě stráže s nabitými puškami.
Dlouho vyjednáváno bylo s majorem Huntem, neboť částka 1000 tolarů v Náchodě, opuštěném většinou
obyvatelstva, nedala se sehnati. Docílilo se pouze toho, že nové lhůty k zaplacení kontribuce byly
povoleny. Nakonec částka 1000 tolarů přece nějak byla opatřena a uvěznění byli na svobodu propuštěni.
*
Po bitvě u Vysokova 27. června 1866 byl 6. rakouský armádní sbor, jemuž velel polní maršálek
Ramming, zatlačen k České Skalici. Prusové stanuli u ovčína na Dubně, odkud dělostřelbou zničili některé
domy ve Fysikově a největší část vesnice Kleny. Obě vojska v noci dostala posily. Rakouské vojsko 28.
června rozloženo bylo na skalickém nádraží a na výšinách nad Úpou, vlevo od silnice k Náchodu vedoucí.
Když Prusové obklíčili levé jeho křídlo, došlo k útoku na město Českou Skalici, kde bojováno bylo v ulicích.
Rakouské vojsko bylo poraženo a ustoupilo k Svinišťanům. Obyvatelstvo opustilo Českou Skalici již 27.
června. V den bitvy bylo tu vše ničeno, takže ani jeden dům nezůstal ušetřen a cennější věci byly
odnášeny. Když pak hřmění děl ustalo, pruské vojsko, které se rozmístilo ve městě, se jalo drancovat
měšťanské domy, hlavně pak obchody.
Na radnici a ve škole byla nemocnice. Učitel Jan Kolísko opustil Českou Skalici a ve škole zůstala
jen 84-letá jeho tchýně Anna Bajzová s hochem Františkem Pfeipferem, který u učitele bydlel a se
stravoval. Prušáci, vniknuvše do domu učitelova, hodili stařenou o zem a pak poručili jí, aby jim vařila. Na
hocha naléhali, aby jim vyzradil, kde je co zazděno. Když jim to odepřel, táhli ho za vlasy a hrozili mu, že jej
zastřelí. Bajzová vysílena, lehla si večer do postele. Ale pruští vojáci hodili s ní o zem a postel odnesli a
pak rozbili piano, housle, kytary, hodiny a nábytek, knihy a noty
roztrhali. Hrnců použili za nočníky a obsah jich ve světnici rozlili. Ve
mlýně Prušáci rozřezali pytle a v bytě správce mlýna i ptáka v kleci
zastře-lili a jiného na zemi rozšlapali. Předtím již, když rakouské
vojsko Českou Skalici opustilo a ranění do pivovaru byli nošeni,
Prušáci na ně stříleli a dva raněné rakouské vojáky v něm zastřelili.
Též kulí zasažen a usmrcen byl v něm pivovarský bednár.
V těchto hrozných bouřlivých dnech přitáhla také pruská
baterie pevnostních děl s 379 muži jízdy z Nisy do České Skalice a
chtěla tu přenocovati. Děla stála na náměstí a jízda utábořila se
v blízkých knížecích dvorech. Sotva však mužstvo večeřelo,
rozšířila se zpráva, že od Jesenice táhne 1500 ozbrojených
sedláků. Velící důstojník ihned mužstvo zalarmoval a za chvíli
prchla pruská baterie i s jízdou.
Pruské vojsko mělo Českou Skalici obsazenu od 1. července až do
2. srpna 1866.
Pomník prusko-rakouské války z r.1866
na Vysokově u Náchoda

