Informace pro občany – září 2016
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí léto, ikdyž to podle počasí nevypadá, a začal nový školní rok. Věřím, že jste během
letních měsíců prožili spoustu krásných chvil doma i ve světě.
Jistě si všimli, že jsme dočasně opustili prostory obecního úřadu, kde probíhá rekonstrukce. Budou rozšířena
sociální zařízení, vybudována nová kuchyňka a především změníme způsob vytápění. Zmizí nevzhledná
akumulační kamna a bude instalováno teplovodní vytápění zemním plynem. Celkově by se měl vzhled úřadu
podstatně zlepšit. Akci zastřešuje firma SMI Group s.r.o. Broumov, která vyhrála ve výběrovém řízení.
Předpokládaný rozpočet akce je 1,1 mil. Kč. Věříme, že termín předání akce na začátku listopadu bude
dodržen a že setkání důchodců a oslava padesátin jednoho našeho zastupitele bude již v novém. Potíže jsou
zatím jen trochu se správcem plynové distribuční soustavy kvůli vybudování přípojky, no, předpisy jsou
předpisy.
Stavební práce jsou na začátku ....

starosta

Celkem bez problémů jsme se přestěhovali do prostor nad prodejnou. Velký dík patří všem, kteří pomohli při
stěhování a též firmě Rudolf-net za bleskové zajištění internetového připojení, bez něhož v dnešní době už
nemůže existovat nikdo, a za propojení počítačových sestav, s čímž bychom se asi trochu trápili.
Nehovoří se mně lehce o naší prodejně potravin, je to velké zklamání. Vietnamským provozovatelům jsem
zaslal dopis, kde jsem je upozornil, že nedostali prodejnu k tomu, aby v ní vařili nudle, ale k tomu, aby tu
prodávali potraviny, kopii jsem též jinému vietnamskému obchodníkovi z Police s nímž se stýkají, a který umí
dobře česky. Po dnešním jednání ale můžu sdělit, že již prodejnu provozovat nebudou a budeme ji mít zase
uzavřenu. Je tu nápad provozovat prodejnu pro školu a starší občany několik hodin denně ve vlastní režii.
Každopádně, uvítám každou radu a nápad i od Vás.
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 23. září 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici

Program: 1. Dotace

2. Rozpočtové opatření
3. Majetkoprávní záležitosti
Těšíme se na Vás

4. Různé

Odpady
Pro biologický odpad třídící občany jistě není novinkou, že na stanovišti za hřištěm je jiný, zelený hákový
kontejner. Dodala jej firma Kovok kontejnery Olomouc, v ceně 42500 Kč a podařilo se nám získat dva tyto
kontejnery z dotace (70%) Královéhradeckého kraje v titulu „Odpadové hospodářství v obcích do 500
obyvatel“. Znamená to pro nás také velkou úsporu provozních nákladů neboť za kontejner v pronájmu jsme
platili 30 Kč denně. Nyní se můžeme těšit na připravovanou výstavbu kompostárny Zemědělského družstva
Ostaš Žďár n.M., což by podstatně uspořilo i náklady na přepravu, nyní je zelený odpad odvážen na
kompostárnu ve Žďárkách.
Druhý hákový kontejner je zatím umístěn ve sběrném dvoře a
ukládá se do něj velkoobjemový odpad. Starý kontejner jsme
odprodali za cenu šrotu Technickým službám Náchod. I zde jsme
docílili velké úspory nákladů, protože tento starý kontejner se
dvěma oky uměly natáhnout a na skládku dopravit pouze vozidla
zmíněných Technických služeb Náchod a konečná cena za
uložení odpadu na skládku ve Rtyni byla opravdu strašná.
Další potěšující zprávou je, že na opravu kontejnerového stání,
které bylo provedeno na jaře, jsme získali, též od krajského
úřadu, dotaci ve výši 33 tis. Kč z titulu „Nakládání s odpady“.
Dotace byla sice dost pokrácena, ale vzhledem k tomu, že jsme
byli úspěšní i loni, ani jsem ji nečekal. Další řádky ke kontejnerům
na tříděný odpad už moc veselé nebudou. Kolem kontejnerů je
občas otřesný nepořádek. Někdy je to i vinou svozové firmy, už se stalo, že
vyvezla jen jeden kontejner na plasty a pak se kolem hromadí další pytle, s čímž
my asi, kromě stížností firmě Marius Pedersen, nic neuděláme. Ale je velice
smutné, že někteří občané si z kontejnerového stanoviště udělali odložiště
nepotřebných věcí. Až se někdy nechce věřit tomu, že to udělali místní. Předně
musím říct, že nelze svádět vinu na obecního pracovníka, to by opravdu nedělal
nic jiného, než stál u kontejnerů. Všem, kteří se na tomto stavu podílíte sděluji, že
si tím opravdu jen vyřešíte problém u sebe a přenášíte ho na obec.
Do kontejnerů na plast patří jen a pouze plast k recyklaci, výrazně neznečištěný,
z pračky s kovovým bubnem mnoho plastového recyklátu nevznikne !!! Do
kontejnerů na sklo pouze sklo, ne sklo lepené, karbonátové, drátěné nebo
dokonce keramika. Tyto věci házejte do popelnice, objemnější vozte do sběrného
dvora.
Vždyť je to na těch kontejnerech napsáno, co tam patří a nepatří !!!
Naopak, se stanovištěm u bytovek, které se vyváží 1x za 14 dní, můžeme být, myslím, zcela spokojeni.
starosta

O prázdninách se v naší obci konalo několik akcí. O soutěžích pořádaných SDH a Sokolem se zmiňujeme
na jiném místě, je dobře, že naše spolky udržují činnost a pořádání soutěží se stává tradicí. Zúčastnil jsem se
také dvou hezkých neoficiálních akcí 20.srpna.
V dopoledních hodinách to bylo „vaření na Benátkách“, ve večerních hodinách pak „Pouliční posezení“ na
plácku za školou....,

Doufám, že jsme s místostarostou se zelňačkou nezklamali

Při té souvislosti se musím zmínit o novele zákona o přestupcích vydané ve Sbírce zákonů pod
č.204/2015. Možná jste již zaznamenali v médiích, že od 1.10. tohoto roku nebude pořádání společenských
akcí tak jednoduché. Má to na svědomí předmětná novela zákona o přestupcích, která mění s účinností od 1.
října 2016 ustanovení § 47 zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního klidu, které zní :
„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit
výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“
A nyní citace výkladu ministerstva vnitra :
S účinností od 1. října 2016 obce nebudou mít možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím
rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná,
budou moci obce stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Předmětná novela tedy mění jen a pouze
formu, kterou mohou obce stanovovat výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná než
stanoví zákon. Je nezbytné si uvědomit, že stát obcím nebere žádné kompetence, neboť obce mohou i nadále
stanovit výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, avšak nyní už jen přímo v obecně
závazné vyhlášce.
Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí, tak žádný právní předpis neomezuje jejich konání a
rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení obce či města ani jiného orgánu veřejné správy. Tyto
akce se tak mohou na území obce či města konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční
klid. V případě konání jakýchkoliv akcí i po 22. hodině je totiž nezbytné respektovat ochranu nočního klidu
stanovenou zákonem o přestupcích. Případné výjimky z nočního klidu musí být předem schváleny
zastupitelstvem obce a určeny obecně závaznou vyhláškou. O výjimečných případech celoobecního významu
si, tak jako doposud, rozhoduje sama obec.
V případě, že obec obecně závaznou vyhláškou nezkrátí či nezruší dobu nočního klidu v den konání určité
akce, bude hlučné jednání fyzických osob tento den v zákonem stanovené době nočního klidu postižitelné a
obecní policie či obec jej bude řešit v rámci přestupkového jednání.
No, každý si to může přelouskat různým způsobem. Tvůrci zákona to jistě
mysleli dobře, obávám se však, že to moc do důsledku nedomysleli. V praxi to
bude patrně tak, že organizované spolky nahlásí své akce, které mohou trvat
déle než do 22.hodiny, a obce je zahrnou do obecně závazné vyhlášky.
Nedoporučují se však do těchto obecně závazných vyhlášek zahrnovat
rodinné nebo jiné soukromé oslavy. Přitom zde dopředu nevíte, jak se oslava
rozjede. Pak bude samozřejmě záležet na slušnosti, ale i toleranci všech
zúčastněných. Věřím, že např. zástupci Svazu měst a obcí budou proti této
vyhlášce, která ve svém důsledku může znamenat i narušení sousedských
vztahů, ještě lobovat.
starosta

Vyčištění Dunajky a Hlavňovského potoka
V minulém vydání zpravodaje jsem informoval o úmyslu správce toku Povodí Labe s.p., provést vyčištění
toku v okolí požární nádrže, kterou komplikuje výskyt zvláště chráněného živočicha, mihule potoční. Na místě
se koncem června konalo šetření za účasti zástupců naší obce, Povodí Labe s.p., rybářského svazu a Správy
CHKO. Výsledek jednání je následující. Povodí Labe s.p. provede na své náklady vybrání koryta v úseku od
Bornových po Kleinerovy, požární nádrž a úsek za požární nádrží. Z vybraného bahna budou rybáři vybírat
mihule, za což dostanou od Povodí Labe finanční odměnu. A nad vybíráním mihulí bude dohlížet pracovník
Správy CHKO, který určí jejich převoz na jiné místo. Naštěstí nebude muset lovit mihule odborná firma, to by
znamenalo takový nárůst nákladů, které by Povodí Labe nemohlo akceptovat a celá akce by se patrně vůbec
neuskutečnila. A můžeme být rádi, že Správa CHKO vůbec udělila vyjímku z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů, dle §56 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. A nakonec jsem se dozvěděl,
že Povodí Labe nemá ani místo kam materiál uložit! Jednám proto s Družstvem vlastníků o možnosti zaorat
potoční bahno na pole, jinak se vybrání potoka nedočkáme.
Co se týče projektu protipovodňových opatření, od Agroprojekce Litomyšl máme zpracován seznam
dotčených pozemků, kde bude muset dojít k záboru pozemků (v úseku koryta Dunajky) anebo k zapsání
věcného břemene do katastru nemovitostí (v prostoru případného rozlivu n-letých vod pod Nebíčkem). Již na
začátku se ukazuje, že jednání budou asi hodně složitá…..
starosta

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 5. října 2016 je zajištěn sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 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.
Hola, hola, škola volá !
Školní rok 2016/17 se již rozeběhl na plné obrátky a bukovická škola téměř "praská ve švech". Letos
nastoupilo 10 prvňáčků, a tím se počet žáků v naší škole zvýšil na 41. Aby nebyli naši žáci v tak velké přesile,
požádali jsme o výpomoc zkušenou paní učitelku Mgr. Alenu Bartoňovou, bývalou ředitelku ze ZŠ ve Velkém
Dřevíči. Další posilou do našeho "kantorského mančaftu" je paní Lada Sirková, která vykonává funkci
asistentky pedagoga.
V loňském roce na škole zdárně probíhal celoroční projekt Cirkus Kulička, aneb: Račte vstoupit! Jako
poděkování naším žákům bude nevšední zážitek během atraktivního projektu Cirkus Happy Kids, který bude
realizován v zářijovém týdnu od 18.9.-24.9.2016. Děti z celé naší základní školy spolu s našimi předškoláky z
MŠ se seznámí nejen s prostředím skutečného cirkusového šapitó, ale bude jim umožněno trénovat různé
cirkusové disciplíny pod vedením zkušených artistů (chůze po laně, černé divadlo, žongléři, klauni, fakíři,
kouzelníci, umělecké kousky na visuté hrazdě, akrobacie, role medvídka Happy a Mandy). Pro děti bude jistě
odměnou aplaus publika při jejich závěrečných vystoupeních. Tímto zveme nejen rodiče, ale i širokou
veřejnost na premiéru, příp. na závěrečné představení. Termíny s přesnými časy budou upřesněny.
Letos se můžeme těšit na rok se Čtyřlístkem. Spolu s kamarády Myšpulínem, Bobíkem, Fifinkou a
Pinďou děti zažijí ve školní družině i ve škole mnoho zajímavých aktivit, činností a dobrodružství.
Z plánovaných projektů byla schválena dotace z dotačního fondu KHK ve výši 17 tis.Kč na aktivity směřující k
prevenci rizikového chování a ke zdravému životnímu stylu. Projekt nese název "Víme, co je pro nás dobré".
V tomto školním roce zažádáme v ZŠ i MŠ o dotaci z ESF na tzv. šablony. Výzva se týká usnadnění
inkluzívního vzdělávání a podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů.
Projekt na úpravu školní zahrady schválen nebyl, proto se snažíme o obnovu zahrady a herních prvků
ve spolupráci s obcí a s rodiči. Snad se nám to alespoň částečně podaří.
Přeji všem žákům, dětem, zaměstnancům školy i rodičům šťastný rozjezd do nového školního roku.

Irena Dobiasová - ZŠ a MŠ Bukovice

Zprávičky ze školky:
Prázdniny jsou za námi, ale léto nám stále pokračuje. Naše "Školka - Šikulka", tak jsme si nazvali
letošní školní rok, je přesto už v plném proudu. Máme zapsaných 24 dětí, z toho 7 nových. Pro naše nováčky
jsme připravili značky, seznamujeme je s jejich staršími kamarády a s tím, jak to u nás ve školce chodí. Počasí
nám dopřává trávit co nejvíce času venku, kde pozorujeme vše, co se kolem děje. Chystáme se letos
poznávat různá řemesla a povolání, a tak máme naplánováno nejen spoustu práce, ale i různé výlety a
exkurze. Hned v září bychom měli nahlédnout pod pokličku do cirkusu a pak se vydat do mlýna Dřevíčku, kde
nám pan mlynář ukáže, že bez práce nejsou koláče. Naši činnost můžete po celý rok sledovat na stránkách
školy www.zsbukovice.cz/mateřská škola
Lenka Svatoňová – ZŠ a MŠ Bukovice

Úspěchy uplynulé soutěžní sezóny
Nízká Srbská 8. 5. 2016- požární útok, štafeta 4x 60 m,
štafeta dvojic - mladší 10. ze 14 družstev, starší 3. z 20
družstev,
Bohdašín 14. 5. 2016 - požární útok, štafeta 4x 60 m,
štafeta dvojic - mladší 6. ze 14 družstev, starší 2. z 15
družstev.
S uspokojivými výsledky v soutěžích jsme se
probojovali až do okresního kola, které se uskutečnilo 28.
května v Náchodě. Od rána jsme závodili ve štafetě CTIF,
požárním útoku CTIF, štafetě 4 x 60 metrů, štafetě dvojic a
požárním útoku. Mladší závodili skvěle. Družstvo ve složení
Viktorka Mrnková, Káťa Trojtlová, Jiřík Kutík, Adam Leppelt, Honza Ther, Apolenka Hanušová, Klárka
Řeháková, Anežka Johnová a Šárka Pavlovičová se radovalo z úspěchu. Stáli "na bedně" na stříbrném
stupínku! Družstvo starších by dopadlo lépe, kdyby nezačalo pršet. První útok nedopadl dobře a druhé kolo
bylo přes vytvralý déšť zrušeno. Výsledek stačil pouze na 5. místo.
Výborně se dařilo Adéle Leppeltové v závodě jednotlivců. V běhu na 60 metrů s překážkami vybojovala
28. 5. 2016 titul Přeborník okresu - 1. místo - s časem 16,09 sekund v kategorii starší. Den nato v závodě
"Východočeské stovky" startovala letos úplně poprvé a získala 7. místo, čas 21,0 sekund v kategorii
dorostenky. V krajském kole 18. 6. 2016 v Nové Pace obsadila parádní 2. místo.
Táborníci - mladí hasiči
Letos to byl už patnáctý rok, co jsme tábořili společně s Nízkou Srbskou a celkově se počtu táborů
blížíme k číslu 60! Více než 14 dnů jsme pobývali v přírodě pod kopcem Bobří vrch blízko Janoviček. Stany s
podsadou (máme jich už dostatečný počet, že si nemusíme půjčovat), táborová vlajka, stoly a lavice coby
jídelna pod širou oblohou, dřevěná chata, kde je kuchyň, sociální zařízení a zázemí pro případ deště, brutar,
ve kterém se topí a ohřívá voda na mytí ešusů, ohniště, smějící se děti, zvuk sekyrky při štípání dřeva, vůně
táborové kuchyně, sluníčko i kapky deště, cvrčci a poletující motýli na louce nad chatou, poletující světlušky
po setmění... táborničení ani po těch letech neztrácí své kouzlo. Klidně se myšlenkami přeneste při čtení
řádek mezi táborníky :-)
Táborníci se hned po příjezdu nescházeli pod Janovičkami, ale v Londýně - přímo pod Big Benem. V
klubu gentlemanů se cestovatel Willi Fog vsadil, že objede celý svět za 80 dní. Před putováním si cestující
museli zajistit cestovní pas - fotografie, vyšetření u lékaře, vyšetření u psychologa.... až od nejvyššího státního
úředníka získali povolení cestovat. Cestovali jsme parním vlakem, horkovzdušným balónem, lodí a převáželi
nás i sloni. Kam jsme se podívali a co jsme zažili? Ve Francii jsme stavěli Eifellovky, v Itálii unesla instruktory
mafie, v Egyptě jsme hledali diamanty, v Indii jsme nešťastnou náhodou zapálili místní modlitebnu, v Japonsku
jsme u jídla mlaskali, přihlíželi zápasům sumo, setkali se s gejšou, v San Franciscu jsme si zahráli v casinu a
nakonec oslavili ukončení cesty kolem světa, protože všechno dobře dopadlo.
Služební oddíl topil v kotli, umýval nádobí z táborové kuchyně, pomáhal s úklidem chaty. Táborníci
zkoušeli pracovat se sekyrkou a pilou, škrabali brambory. V první parné dny nás přijeli navštívit naši hasiči a
takový vodní tobogán z kopce od lesa k chatě.... to byla paráda! Pár šrámů z dojezdu a ošlehání trávou jsme
vydrželi. Batikovali jsme trička, dobarvovali barvami, hráli turnaj ve vybíjené a přehazované, závodili jako
olympionici, odvážlivci prošli noční stezku odvahy, noční hry "Aladinova lampa" a "Lístečkovaná" patřili mezi
nejoblíbenější. Vaření a pečení na ohni se protáhlo až do večera. Všichni táborníci byli od ohně řádně
umounění. Jedno táborové dopoledne jsme si užili na opravdické střelnici Hubert v Broumově - Olivětíně. Kvůli
bezpečnosti tam mohly jít jen větší děti. Malé děti zůstaly v táboře a střílely ze vzduchovky na špalíky a
vyzkoušely též rychlostřelbu. Byli jsme proškoleni z bezpečnosti práce na střelnici, seznámeni se zbraněmi,
střelivem i dalšími pomůckami používanými při střelbě. Byly vyhlášeny soutěže ve střelbě z malorážkových
zbraní: na 10 m z koltu a z pistole na terč, na 50 m na terč s kamzíkem, na 25 m na terč s nosorožcem.
Střelby byly skutečný zážitek. Ještě dlouho jsme v táboře rozebírali zážitky, kdo kam trefil do zvířecího terče a
jak byla střela ohodnocena.
Kouzelnými zákoutími jako stvořenými pro dětskou hru byla kupa jemného štěrku k zahrabávání se
jako do písku, strom s větvemi až na zem, kde se dalo schovávat a popovylézat na větve, houpačka na
višni,........ Osobní volno jsme si trávili fotbálkem či vybíjenou na táborovém náměstíčku, zpíváním s kytarou
nebo pinpongem.
Perličky ze slovních projevů vedoucích, kterými nevědomky zpestřovali táborový život:
Při obědě: "Matěji, zvedni si z ešusu ten VÝBOR...." - příbor
Příprava na dopolední výlet: "Máme tady ty 4 POKLADNY, kdo je vezme?" - lékárny
Při večerním nástupu: "Tady někdo pořád JÍ a PÍ....." - jí a pije
... a to si vedoucí před táborem musí podle zákona od svých ošetřujících lékařů zajistit potvrzení, že jsou

schopni práce s dětmi :-)
O děti se starali: Eva Vašatová (Raková),
Petr Hejnyš, Tomáš Macura, Vašek a Martin
Cvikýřovi, Mirek Leppelt, Vládik Partel a já,
tábornické pupíky naplňovali lahodnými pokrmy:
Blanka Partelová a Láďa Prouza, pomocnou
instruktorskou rukou byla parta děvčat, letitých
tábornic: Kačka Vašatová, Áďa Leppeltová, Petra
Myšičková, Julča Shejbalová, Nikča Macurová a
Martina Pešková. Všem pečujícím patří za jejich
práci veliký dík. Starali se o 40 dětí "ve dne, v
noci", většina dospěláků v rámci jejich vlastní
dovolené.
Na tábor jsme získali dotaci Královéhradeckého kraje ve výši 9.000 Kč a dotaci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ve výši 14.742 Kč. Finance jsme využili k pořízení cen za celotáborovou hru, táborovou
olympiádu a na materiál potřebný při táborničení.
Monika Leppeltová - vedoucí mládeže SDH Bukovice

Tenisový turnaj čtyřher v Bukovici
V sobotu, 6.srpna, se na bukovických kurtech konal turnaj v tenisových čtyřhrách. Zúčastnilo se ho 20 párů
z náchodského okresu, které byly rozlosovány do čtyřech skupin, kde se hrálo systémem každý s každým na
jeden set do 6 gemů. Do vyřazovacích bojů postupovaly první čtyři páry, umístění ve skupinách bylo důležité
kvůli nasazení do pavouka, protože vítězové skupin byli nasazeni na páry, které skončily v dalších skupinách
poslední. Favorité své osmifinálové a čtvrtfinálové zápasy zvládli a turnaj se obešel bez překvapení. Vítězem
se stali hronovští Vojta Rýgl – Jan Marx, kteří ve finále porazili polické hráče, ovšem hrající za Sokol Bukovice,
Švorčíka s Taucem, poraženými semifinalisty na pomyslném bronzovém stupínku byli bukovičtí Kubín Chocholouš a Dražinovský - Kleprlík (Hronov).
I přesto, že celá akce byla časově dost náročná, přece jen, odehrálo se 53 setů na třech kurtech, vše se i díky
skvělému počasí podařilo zvládnout. Poděkování za skvělou přípravu a organizaci turnaje a též za precizní
vedení kantýny a financí zasluhují Petr Skalický a Pavel Vítek. Protože jsme se zase dočkali vyschnutí
pramene u sokolovny, poděkovat musím touto cestou i hasičům za pokropení kurtů.
Pořadatelé děkují všem sponzorům za věcné příspěvky. Byli to :
KJ MAX Velké Poříčí, Hauk s.r.o., Primátor a.s. Náchod, Papillons a.s. Králíky, Drogerie Vávrovi, Občerstvení
Exner, Bar Pluto, Frost Food, Obec Bukovice.
MŠ
74.ročník volejbalového turnaje
V sobotu, 27.srpna, se na bukovických kurtech konal 74.ročník tradičního posvícenského volejbalového
turnaje. Již dopředu bylo jasné, že pořádání turnaje bude komplikovat stav prameniště, které se využívá ke
kropení kurtů. Prameniště je zcela bez vody, ačkoli letošní rok tak suchý nebyl. Opět nám vypomohli hasiči a
všechna tři hřiště večer před turnajem prolili cisternou vody, během dne jsme kurty stříkali hadicí
z vodovodního řadu. Do budoucna máme domluveno s VAK Náchod, že budeme moci používat vrt v blízkosti
bývalé vodárny, vše se dořešuje legislativně.
Turnaj byl potřetí uspořádán výhradně jako turnaj smíšených družstev, tedy s minimálně dvěma ženami
v každém družstvu. Potěšilo nás, že si turnaj nachází v tomto způsobu organizace oblibu, většina loňských
účastníků dorazila i letos. Celkově se dostavilo 9 družstev, trochu méně než loni, jako každý rok s podivnými
názvy. Rozdělili jsme je do dvou výkonnostních kategorií. Silnější týmy hrály ve 4-členné skupině každý
s každým na dva vítězné sety. Zvítězilo družstvo nazvané „Bukovice“, ale nenechme se mýlit, z bukovických tu
hráli pouze Pavel Vítek a pak Honza Voborník, jinak hrající za Červený Kostelec doplnění nadějnými mladými
hráči Červeného Kostelce. V nejkvalitnějším zápase turnaje porazili Slovan Broumov.
Týmy slabší výkonostní kategorie hrály též ve skupině každý s každým na dva hrané sety, tedy i s možností
remízy. Zde byly účastníci velmi vyrovnaní a turnaj se díky nim i pěkně protáhl. Zvítězilo náchodské družstvo
„Na komíně“ před tradičním účastníkem „Kousadly“, za něj hrál domácí Pavel Švejdar.
Konečné pořadí :
„profi“ kategorie
1. Bukovice
2. Slovan Broumov
3. Totální rozklad
4. Sport Hotárek

„amatérská“ kategorie
1. Na komíně
2. Kousadla
3. Radechová
4. Studnice
5. Irshai

Pořadatelé ještě jednou tímto velice děkují bukovickým hasičům za výpomoc a děkují všem sponzorům za
finanční a věcné příspěvky. Jsou to :
Sport Hotárek, Elektro Rudolf, Primátor a.s., OÚ Bukovice, Pepsico a.s. Teplice n.M., Koloniál Renata, Lékárna Kuklík,
Frost Food Rokytnice n.J., Auto Hotárek, Grim a synové, Kvíčerovská pekárna, Topenářství Sádovský, Honza Jirman s
gulášem, H-S sport Praha a Picollo Praha.

Boje byly nesmlouvavé ...

... ale bylo na co koukat

... vítězný tým, v pozadí vrchní kropič

Z mé strany děkuji všem, kteří se podíleli na celé přípravě turnaje, na přípravě řízků a posvícenských koláčů a též
celodenní obsluze kantýny. Je nás na to málo, někdy nás to už nebaví, někdy se i pohádáme, ale musíme vydržet a
dotáhnout tradici do 100.ročníku
MŠ

S potěšením vám oznamuji, že se naše obec připojila do systému
Centrální evidence ztrát a nálezů. Proto vše, co se v obci nalezne a
bude přineseno na naši podatelnu, bude nově online na
www.eztraty.cz (a na stránkách obce/městské části). Dodavatel řešení
navíc zavádí unikátní kód, který si na svůj předmět nalepíte - pravděpodobnost, že se vaším telefonem,
deštníkem nebo brýlemi znovu shledáte, díky tomu razantně vzroste. Nálepky neobsahují ani vaše jméno ani
adresu, nejsou nijak rušivé a vrátit vám ztracenou věc díky tomu bude hračka. Nálepky si můžete sami
vytisknout na www.eztraty.cz nebo zakoupit odolnější v našem Informačním centru.

Kapitola XVIII.
Vážení čtenáři,
v letošním roce uplyne již 240 let od povstání neboli rebelie poddaných sedláků na Broumovsku.
Mezi běžnými čtenáři tato rebelie, na rozdíl od povstání sedláků z roku 1775, není tak známá.
Připomeňme si proto některé skutečnosti o tomto broumovském povstání,
které ač mnohem menšího rozsahu vzhledem k tomu, že se týkalo jen
broumovského regionu, mělo s povstáním na Policku stejný základ, tedy
útisk poddaných klášterní vrchností. Značný úbytek práceschopného
obyvatelstva počátkem sedmdesátých let osmnáctého století a vlivem
chudoby a stále se zvyšující bídy obyvatel, to vše přispívalo k rozšiřování
fám o tzv. „zlatém patentu“ mezi venkovským obyvatelstvem, který měl nejen
zrušit nevolnictví ale také omezit, ne-li zrušit povinnost roboty ve prospěch

vrchnosti, ať se jednalo o vrchnost světskou nebo církevní. Připomeňme si proto, že nevolnictví bylo
zrušeno až roku 1781, robota dokonce až v roce 1848. Za této situace vypukaly v různých částech země
nepokoje a rebelie vůči vrchnosti, iniciované především nespokojeným venkovským obyvatelstvem, tedy
vykořisťovanými sedláky na vesnicích. Jedním z lokálních povstání, tedy rebelií, bylo v roce 1776 i vzbouření
se sedláků a obyvatel na Broumovsku, o kterém si něco řekneme v následujících řádcích.
V tomto povstání se poddaní, tedy nevolníci měli rozhodnout buď pro novou robotu podle robotního
patentu Marie Terezie (vydaného v r. 1775), rakouské císařovny (vládla od r. 1740 do r. 1780, od r. 1765
vládla společně se synem Josefem II.), nebo pro robotní povinnost starou. Mezi nevolníky se však v té době
rozšířila pověst, že robota bude brzy zrušena a zůstane jen těm, kteří si vyberou buď starý, nebo nový způsob
robotní povinnosti.
Poslední broumovské selské povstání
(rebelie) vypuklo 16.10.1776. Toho dne přitáhli
do
klášterní
vrchnostenské
kanceláře
v Broumově sedláci ze Šonova se svým šolcem
a dožadovali se při jednání s provizorem
(vedoucím hospodářským úředníkem) P. Odilo
Kulichem,
zrušení
robotní
povinnosti,
vykonávané ve prospěch církevní vrchnosti.
Předložili současně petici, aby jim bylo důkladně
vysvětleno, kolik dnů v týdnu a v roce by měli
skutečně robotovat. Vrchní úředník však jejich
petici roztrhal a pohrozil jim, že je nechá
zatknout a odvést do vězení v Hradci Králové. Poddaní sedláci se však neuklidnili a vrchnostenskou kancelář
nevyklidili. Opat Rautenstrauch mezitím odjel do Halbstadtu (Meziměstí) na ryby a zanechal v klášteře své
úředníky, ať si poradí sami. Ti si ovšem sami poradit nemohli a tak odpoledne téhož dne přijel za opatem do
Meziměstí provizor a upozornil jej, že poddaní sedláci se stále bouří. Opat ihned napsal dopis krajskému
hejtmanu do Jaroměře, aby na broumovsko vyslal vojsko a vrátil se do Broumova. Před kanceláří našel na
300 rozhořčených poddaných. Poté odešel do kláštera, dal uzavřít vchod do prelatury a střežit jej čtyřmi
silnými muži. Pak nařídil, aby se řeholníkům podávala
večeře, ale benediktini však byli vystrašeni a tak nařídil,
aby při večeři hrála hudba, aby jim pozvedl náladu.
Již v noci však dal zabalit nejcennější věci do beden a
na druhý den, 17.10. ráno dal zapřahat a sedlat koně a
v 7 hodin ráno odjel společně s provizorem Odilo
Aulichem do Police nad Metují, kde se zastavil v jemu
podřízeném klášteře. Odtud však odjel dále do
Jaroměře, kde požádal velitele vojenské posádky, aby
vyslal do Broumova jednu setninu vojska (rota tehdejšího vojska v síle cca 165 mužů). Pak odjel do
Sloupna a odtud žádal generála Wallise, aby
v Broumově zakročil proti vzbouřivším se sedlákům. Vzbouření sedláci zatím zůstali v klášterní kuchyni, ale
ráno 18.10. šla většina z nich do kostela na mši.
Zanedlouho poté dorazila do Broumova kompanie pěšáků z Jaroměře a
generál Wallis začal vyšetřovat příčiny povstání. Již dne 4.11.1776
z Broumova odjel, ale výsledek vyšetřování byl jednoznačný – klášter je
vykořisťovatelem poddaných a musí jim vrátit celkem 18.000 zlatých jako
náhradu za neprávem vybrané platby a odpustit poddaným 3.000 zlatých,
které poddaným poskytl na dosud nevykonanou robotu jako „půjčku“.
Výsledek vyšetřování se dostal do rukou pražského gubernátora, který je
potvrdil a navíc byl vynesen rozsudek nad provizorem Odilo Aulichem,
který si musí za zneužití moci odpykat jeden rok žaláře v Hradci Králové.
Opat Rautenstrauch se později pokusil ovlivnit císařovnu Marii Terezii, jejíž úctě se těšil, ale
nepochodil. Dvorní kancelář zprostila opata některých bodů, ze kterých jej Wallis obvinil, ale potvrdila, že musí
poddaným sedlákům zaplatit celou požadovanou náhradu. Císařovna mu naopak poradila, aby dvory
klášterního velkostatku rozparceloval a pronajal poddaným, čímž by se otázka robotní povinnosti na
broumovsku zcela vyřešila. Poddaní sedláci by za pronájem platili stálé poplatky a církevní vrchnost by tak
byla ušetřena tahanic s bouřícími se sedláky. A tak poslední povstání poddaných nevolníků na Broumovsku
skončilo nakonec přece jen úspěšně. Ke zrušení robotních povinností bylo ovšem ještě dost daleko.
(na základě článku Dr. Erika Bouzy a Vikipedie)

Informace pro občany – září 2016
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí léto, ikdyž to podle počasí nevypadá, a začal nový školní rok. Věřím, že jste během
letních měsíců prožili spoustu krásných chvil doma i ve světě.
Jistě si všimli, že jsme dočasně opustili prostory obecního úřadu, kde probíhá rekonstrukce. Budou rozšířena
sociální zařízení, vybudována nová kuchyňka a především změníme způsob vytápění. Zmizí nevzhledná
akumulační kamna a bude instalováno teplovodní vytápění zemním plynem. Celkově by se měl vzhled úřadu
podstatně zlepšit. Akci zastřešuje firma SMI Group s.r.o. Broumov, která vyhrála ve výběrovém řízení.
Předpokládaný rozpočet akce je 1,1 mil. Kč. Věříme, že termín předání akce na začátku listopadu bude
dodržen a že setkání důchodců a oslava padesátin jednoho našeho zastupitele bude již v novém. Potíže jsou
zatím jen trochu se správcem plynové distribuční soustavy kvůli vybudování přípojky, no, předpisy jsou
předpisy.
Stavební práce jsou na začátku ....

starosta

Celkem bez problémů jsme se přestěhovali do prostor nad prodejnou. Velký dík patří všem, kteří pomohli při
stěhování a též firmě Rudolf-net za bleskové zajištění internetového připojení, bez něhož v dnešní době už
nemůže existovat nikdo, a za propojení počítačových sestav, s čímž bychom se asi trochu trápili.
Nehovoří se mně lehce o naší prodejně potravin, je to velké zklamání. Vietnamským provozovatelům jsem
zaslal dopis, kde jsem je upozornil, že nedostali prodejnu k tomu, aby v ní vařili nudle, ale k tomu, aby tu
prodávali potraviny, kopii jsem též jinému vietnamskému obchodníkovi z Police s nímž se stýkají, a který umí
dobře česky. Po dnešním jednání ale můžu sdělit, že již prodejnu provozovat nebudou a budeme ji mít zase
uzavřenu. Je tu nápad provozovat prodejnu pro školu a starší občany několik hodin denně ve vlastní režii.
Každopádně, uvítám každou radu a nápad i od Vás.
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 23. září 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici

Program: 1. Dotace

2. Rozpočtové opatření
3. Majetkoprávní záležitosti
Těšíme se na Vás

4. Různé

Odpady
Pro biologický odpad třídící občany jistě není novinkou, že na stanovišti za hřištěm je jiný, zelený hákový
kontejner. Dodala jej firma Kovok kontejnery Olomouc, v ceně 42500 Kč a podařilo se nám získat dva tyto
kontejnery z dotace (70%) Královéhradeckého kraje v titulu „Odpadové hospodářství v obcích do 500
obyvatel“. Znamená to pro nás také velkou úsporu provozních nákladů neboť za kontejner v pronájmu jsme
platili 30 Kč denně. Nyní se můžeme těšit na připravovanou výstavbu kompostárny Zemědělského družstva
Ostaš Žďár n.M., což by podstatně uspořilo i náklady na přepravu, nyní je zelený odpad odvážen na
kompostárnu ve Žďárkách.
Druhý hákový kontejner je zatím umístěn ve sběrném dvoře a
ukládá se do něj velkoobjemový odpad. Starý kontejner jsme
odprodali za cenu šrotu Technickým službám Náchod. I zde jsme
docílili velké úspory nákladů, protože tento starý kontejner se
dvěma oky uměly natáhnout a na skládku dopravit pouze vozidla
zmíněných Technických služeb Náchod a konečná cena za
uložení odpadu na skládku ve Rtyni byla opravdu strašná.
Další potěšující zprávou je, že na opravu kontejnerového stání,
které bylo provedeno na jaře, jsme získali, též od krajského
úřadu, dotaci ve výši 33 tis. Kč z titulu „Nakládání s odpady“.
Dotace byla sice dost pokrácena, ale vzhledem k tomu, že jsme
byli úspěšní i loni, ani jsem ji nečekal. Další řádky ke kontejnerům
na tříděný odpad už moc veselé nebudou. Kolem kontejnerů je
občas otřesný nepořádek. Někdy je to i vinou svozové firmy, už se stalo, že
vyvezla jen jeden kontejner na plasty a pak se kolem hromadí další pytle, s čímž
my asi, kromě stížností firmě Marius Pedersen, nic neuděláme. Ale je velice
smutné, že někteří občané si z kontejnerového stanoviště udělali odložiště
nepotřebných věcí. Až se někdy nechce věřit tomu, že to udělali místní. Předně
musím říct, že nelze svádět vinu na obecního pracovníka, to by opravdu nedělal
nic jiného, než stál u kontejnerů. Všem, kteří se na tomto stavu podílíte sděluji, že
si tím opravdu jen vyřešíte problém u sebe a přenášíte ho na obec.
Do kontejnerů na plast patří jen a pouze plast k recyklaci, výrazně neznečištěný,
z pračky s kovovým bubnem mnoho plastového recyklátu nevznikne !!! Do
kontejnerů na sklo pouze sklo, ne sklo lepené, karbonátové, drátěné nebo
dokonce keramika. Tyto věci házejte do popelnice, objemnější vozte do sběrného
dvora.
Vždyť je to na těch kontejnerech napsáno, co tam patří a nepatří !!!
Naopak, se stanovištěm u bytovek, které se vyváží 1x za 14 dní, můžeme být, myslím, zcela spokojeni.
starosta

O prázdninách se v naší obci konalo několik akcí. O soutěžích pořádaných SDH a Sokolem se zmiňujeme
na jiném místě, je dobře, že naše spolky udržují činnost a pořádání soutěží se stává tradicí. Zúčastnil jsem se
také dvou hezkých neoficiálních akcí 20.srpna.
V dopoledních hodinách to bylo „vaření na Benátkách“, ve večerních hodinách pak „Pouliční posezení“ na
plácku za školou....,

Doufám, že jsme s místostarostou se zelňačkou nezklamali

Při té souvislosti se musím zmínit o novele zákona o přestupcích vydané ve Sbírce zákonů pod
č.204/2015. Možná jste již zaznamenali v médiích, že od 1.10. tohoto roku nebude pořádání společenských
akcí tak jednoduché. Má to na svědomí předmětná novela zákona o přestupcích, která mění s účinností od 1.
října 2016 ustanovení § 47 zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního klidu, které zní :
„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit
výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“
A nyní citace výkladu ministerstva vnitra :
S účinností od 1. října 2016 obce nebudou mít možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím
rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná,
budou moci obce stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Předmětná novela tedy mění jen a pouze
formu, kterou mohou obce stanovovat výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná než
stanoví zákon. Je nezbytné si uvědomit, že stát obcím nebere žádné kompetence, neboť obce mohou i nadále
stanovit výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, avšak nyní už jen přímo v obecně
závazné vyhlášce.
Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí, tak žádný právní předpis neomezuje jejich konání a
rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení obce či města ani jiného orgánu veřejné správy. Tyto
akce se tak mohou na území obce či města konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční
klid. V případě konání jakýchkoliv akcí i po 22. hodině je totiž nezbytné respektovat ochranu nočního klidu
stanovenou zákonem o přestupcích. Případné výjimky z nočního klidu musí být předem schváleny
zastupitelstvem obce a určeny obecně závaznou vyhláškou. O výjimečných případech celoobecního významu
si, tak jako doposud, rozhoduje sama obec.
V případě, že obec obecně závaznou vyhláškou nezkrátí či nezruší dobu nočního klidu v den konání určité
akce, bude hlučné jednání fyzických osob tento den v zákonem stanovené době nočního klidu postižitelné a
obecní policie či obec jej bude řešit v rámci přestupkového jednání.
No, každý si to může přelouskat různým způsobem. Tvůrci zákona to jistě
mysleli dobře, obávám se však, že to moc do důsledku nedomysleli. V praxi to
bude patrně tak, že organizované spolky nahlásí své akce, které mohou trvat
déle než do 22.hodiny, a obce je zahrnou do obecně závazné vyhlášky.
Nedoporučují se však do těchto obecně závazných vyhlášek zahrnovat
rodinné nebo jiné soukromé oslavy. Přitom zde dopředu nevíte, jak se oslava
rozjede. Pak bude samozřejmě záležet na slušnosti, ale i toleranci všech
zúčastněných. Věřím, že např. zástupci Svazu měst a obcí budou proti této
vyhlášce, která ve svém důsledku může znamenat i narušení sousedských
vztahů, ještě lobovat.
starosta

Vyčištění Dunajky a Hlavňovského potoka
V minulém vydání zpravodaje jsem informoval o úmyslu správce toku Povodí Labe s.p., provést vyčištění
toku v okolí požární nádrže, kterou komplikuje výskyt zvláště chráněného živočicha, mihule potoční. Na místě
se koncem června konalo šetření za účasti zástupců naší obce, Povodí Labe s.p., rybářského svazu a Správy
CHKO. Výsledek jednání je následující. Povodí Labe s.p. provede na své náklady vybrání koryta v úseku od
Bornových po Kleinerovy, požární nádrž a úsek za požární nádrží. Z vybraného bahna budou rybáři vybírat
mihule, za což dostanou od Povodí Labe finanční odměnu. A nad vybíráním mihulí bude dohlížet pracovník
Správy CHKO, který určí jejich převoz na jiné místo. Naštěstí nebude muset lovit mihule odborná firma, to by
znamenalo takový nárůst nákladů, které by Povodí Labe nemohlo akceptovat a celá akce by se patrně vůbec
neuskutečnila. A můžeme být rádi, že Správa CHKO vůbec udělila vyjímku z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů, dle §56 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. A nakonec jsem se dozvěděl,
že Povodí Labe nemá ani místo kam materiál uložit! Jednám proto s Družstvem vlastníků o možnosti zaorat
potoční bahno na pole, jinak se vybrání potoka nedočkáme.
Co se týče projektu protipovodňových opatření, od Agroprojekce Litomyšl máme zpracován seznam
dotčených pozemků, kde bude muset dojít k záboru pozemků (v úseku koryta Dunajky) anebo k zapsání
věcného břemene do katastru nemovitostí (v prostoru případného rozlivu n-letých vod pod Nebíčkem). Již na
začátku se ukazuje, že jednání budou asi hodně složitá…..
starosta

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 5. října 2016 je zajištěn sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 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.
Hola, hola, škola volá !
Školní rok 2016/17 se již rozeběhl na plné obrátky a bukovická škola téměř "praská ve švech". Letos
nastoupilo 10 prvňáčků, a tím se počet žáků v naší škole zvýšil na 41. Aby nebyli naši žáci v tak velké přesile,
požádali jsme o výpomoc zkušenou paní učitelku Mgr. Alenu Bartoňovou, bývalou ředitelku ze ZŠ ve Velkém
Dřevíči. Další posilou do našeho "kantorského mančaftu" je paní Lada Sirková, která vykonává funkci
asistentky pedagoga.
V loňském roce na škole zdárně probíhal celoroční projekt Cirkus Kulička, aneb: Račte vstoupit! Jako
poděkování naším žákům bude nevšední zážitek během atraktivního projektu Cirkus Happy Kids, který bude
realizován v zářijovém týdnu od 18.9.-24.9.2016. Děti z celé naší základní školy spolu s našimi předškoláky z
MŠ se seznámí nejen s prostředím skutečného cirkusového šapitó, ale bude jim umožněno trénovat různé
cirkusové disciplíny pod vedením zkušených artistů (chůze po laně, černé divadlo, žongléři, klauni, fakíři,
kouzelníci, umělecké kousky na visuté hrazdě, akrobacie, role medvídka Happy a Mandy). Pro děti bude jistě
odměnou aplaus publika při jejich závěrečných vystoupeních. Tímto zveme nejen rodiče, ale i širokou
veřejnost na premiéru, příp. na závěrečné představení. Termíny s přesnými časy budou upřesněny.
Letos se můžeme těšit na rok se Čtyřlístkem. Spolu s kamarády Myšpulínem, Bobíkem, Fifinkou a
Pinďou děti zažijí ve školní družině i ve škole mnoho zajímavých aktivit, činností a dobrodružství.
Z plánovaných projektů byla schválena dotace z dotačního fondu KHK ve výši 17 tis.Kč na aktivity směřující k
prevenci rizikového chování a ke zdravému životnímu stylu. Projekt nese název "Víme, co je pro nás dobré".
V tomto školním roce zažádáme v ZŠ i MŠ o dotaci z ESF na tzv. šablony. Výzva se týká usnadnění
inkluzívního vzdělávání a podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů.
Projekt na úpravu školní zahrady schválen nebyl, proto se snažíme o obnovu zahrady a herních prvků
ve spolupráci s obcí a s rodiči. Snad se nám to alespoň částečně podaří.
Přeji všem žákům, dětem, zaměstnancům školy i rodičům šťastný rozjezd do nového školního roku.

Irena Dobiasová - ZŠ a MŠ Bukovice

Zprávičky ze školky:
Prázdniny jsou za námi, ale léto nám stále pokračuje. Naše "Školka - Šikulka", tak jsme si nazvali
letošní školní rok, je přesto už v plném proudu. Máme zapsaných 24 dětí, z toho 7 nových. Pro naše nováčky
jsme připravili značky, seznamujeme je s jejich staršími kamarády a s tím, jak to u nás ve školce chodí. Počasí
nám dopřává trávit co nejvíce času venku, kde pozorujeme vše, co se kolem děje. Chystáme se letos
poznávat různá řemesla a povolání, a tak máme naplánováno nejen spoustu práce, ale i různé výlety a
exkurze. Hned v září bychom měli nahlédnout pod pokličku do cirkusu a pak se vydat do mlýna Dřevíčku, kde
nám pan mlynář ukáže, že bez práce nejsou koláče. Naši činnost můžete po celý rok sledovat na stránkách
školy www.zsbukovice.cz/mateřská škola
Lenka Svatoňová – ZŠ a MŠ Bukovice

Úspěchy uplynulé soutěžní sezóny
Nízká Srbská 8. 5. 2016- požární útok, štafeta 4x 60 m,
štafeta dvojic - mladší 10. ze 14 družstev, starší 3. z 20
družstev,
Bohdašín 14. 5. 2016 - požární útok, štafeta 4x 60 m,
štafeta dvojic - mladší 6. ze 14 družstev, starší 2. z 15
družstev.
S uspokojivými výsledky v soutěžích jsme se
probojovali až do okresního kola, které se uskutečnilo 28.
května v Náchodě. Od rána jsme závodili ve štafetě CTIF,
požárním útoku CTIF, štafetě 4 x 60 metrů, štafetě dvojic a
požárním útoku. Mladší závodili skvěle. Družstvo ve složení
Viktorka Mrnková, Káťa Trojtlová, Jiřík Kutík, Adam Leppelt, Honza Ther, Apolenka Hanušová, Klárka
Řeháková, Anežka Johnová a Šárka Pavlovičová se radovalo z úspěchu. Stáli "na bedně" na stříbrném
stupínku! Družstvo starších by dopadlo lépe, kdyby nezačalo pršet. První útok nedopadl dobře a druhé kolo
bylo přes vytvralý déšť zrušeno. Výsledek stačil pouze na 5. místo.
Výborně se dařilo Adéle Leppeltové v závodě jednotlivců. V běhu na 60 metrů s překážkami vybojovala
28. 5. 2016 titul Přeborník okresu - 1. místo - s časem 16,09 sekund v kategorii starší. Den nato v závodě
"Východočeské stovky" startovala letos úplně poprvé a získala 7. místo, čas 21,0 sekund v kategorii
dorostenky. V krajském kole 18. 6. 2016 v Nové Pace obsadila parádní 2. místo.
Táborníci - mladí hasiči
Letos to byl už patnáctý rok, co jsme tábořili společně s Nízkou Srbskou a celkově se počtu táborů
blížíme k číslu 60! Více než 14 dnů jsme pobývali v přírodě pod kopcem Bobří vrch blízko Janoviček. Stany s
podsadou (máme jich už dostatečný počet, že si nemusíme půjčovat), táborová vlajka, stoly a lavice coby
jídelna pod širou oblohou, dřevěná chata, kde je kuchyň, sociální zařízení a zázemí pro případ deště, brutar,
ve kterém se topí a ohřívá voda na mytí ešusů, ohniště, smějící se děti, zvuk sekyrky při štípání dřeva, vůně
táborové kuchyně, sluníčko i kapky deště, cvrčci a poletující motýli na louce nad chatou, poletující světlušky
po setmění... táborničení ani po těch letech neztrácí své kouzlo. Klidně se myšlenkami přeneste při čtení
řádek mezi táborníky :-)
Táborníci se hned po příjezdu nescházeli pod Janovičkami, ale v Londýně - přímo pod Big Benem. V
klubu gentlemanů se cestovatel Willi Fog vsadil, že objede celý svět za 80 dní. Před putováním si cestující
museli zajistit cestovní pas - fotografie, vyšetření u lékaře, vyšetření u psychologa.... až od nejvyššího státního
úředníka získali povolení cestovat. Cestovali jsme parním vlakem, horkovzdušným balónem, lodí a převáželi
nás i sloni. Kam jsme se podívali a co jsme zažili? Ve Francii jsme stavěli Eifellovky, v Itálii unesla instruktory
mafie, v Egyptě jsme hledali diamanty, v Indii jsme nešťastnou náhodou zapálili místní modlitebnu, v Japonsku
jsme u jídla mlaskali, přihlíželi zápasům sumo, setkali se s gejšou, v San Franciscu jsme si zahráli v casinu a
nakonec oslavili ukončení cesty kolem světa, protože všechno dobře dopadlo.
Služební oddíl topil v kotli, umýval nádobí z táborové kuchyně, pomáhal s úklidem chaty. Táborníci
zkoušeli pracovat se sekyrkou a pilou, škrabali brambory. V první parné dny nás přijeli navštívit naši hasiči a
takový vodní tobogán z kopce od lesa k chatě.... to byla paráda! Pár šrámů z dojezdu a ošlehání trávou jsme
vydrželi. Batikovali jsme trička, dobarvovali barvami, hráli turnaj ve vybíjené a přehazované, závodili jako
olympionici, odvážlivci prošli noční stezku odvahy, noční hry "Aladinova lampa" a "Lístečkovaná" patřili mezi
nejoblíbenější. Vaření a pečení na ohni se protáhlo až do večera. Všichni táborníci byli od ohně řádně
umounění. Jedno táborové dopoledne jsme si užili na opravdické střelnici Hubert v Broumově - Olivětíně. Kvůli
bezpečnosti tam mohly jít jen větší děti. Malé děti zůstaly v táboře a střílely ze vzduchovky na špalíky a
vyzkoušely též rychlostřelbu. Byli jsme proškoleni z bezpečnosti práce na střelnici, seznámeni se zbraněmi,
střelivem i dalšími pomůckami používanými při střelbě. Byly vyhlášeny soutěže ve střelbě z malorážkových
zbraní: na 10 m z koltu a z pistole na terč, na 50 m na terč s kamzíkem, na 25 m na terč s nosorožcem.
Střelby byly skutečný zážitek. Ještě dlouho jsme v táboře rozebírali zážitky, kdo kam trefil do zvířecího terče a
jak byla střela ohodnocena.
Kouzelnými zákoutími jako stvořenými pro dětskou hru byla kupa jemného štěrku k zahrabávání se
jako do písku, strom s větvemi až na zem, kde se dalo schovávat a popovylézat na větve, houpačka na
višni,........ Osobní volno jsme si trávili fotbálkem či vybíjenou na táborovém náměstíčku, zpíváním s kytarou
nebo pinpongem.
Perličky ze slovních projevů vedoucích, kterými nevědomky zpestřovali táborový život:
Při obědě: "Matěji, zvedni si z ešusu ten VÝBOR...." - příbor
Příprava na dopolední výlet: "Máme tady ty 4 POKLADNY, kdo je vezme?" - lékárny
Při večerním nástupu: "Tady někdo pořád JÍ a PÍ....." - jí a pije
... a to si vedoucí před táborem musí podle zákona od svých ošetřujících lékařů zajistit potvrzení, že jsou

schopni práce s dětmi :-)
O děti se starali: Eva Vašatová (Raková),
Petr Hejnyš, Tomáš Macura, Vašek a Martin
Cvikýřovi, Mirek Leppelt, Vládik Partel a já,
tábornické pupíky naplňovali lahodnými pokrmy:
Blanka Partelová a Láďa Prouza, pomocnou
instruktorskou rukou byla parta děvčat, letitých
tábornic: Kačka Vašatová, Áďa Leppeltová, Petra
Myšičková, Julča Shejbalová, Nikča Macurová a
Martina Pešková. Všem pečujícím patří za jejich
práci veliký dík. Starali se o 40 dětí "ve dne, v
noci", většina dospěláků v rámci jejich vlastní
dovolené.
Na tábor jsme získali dotaci Královéhradeckého kraje ve výši 9.000 Kč a dotaci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ve výši 14.742 Kč. Finance jsme využili k pořízení cen za celotáborovou hru, táborovou
olympiádu a na materiál potřebný při táborničení.
Monika Leppeltová - vedoucí mládeže SDH Bukovice

Tenisový turnaj čtyřher v Bukovici
V sobotu, 6.srpna, se na bukovických kurtech konal turnaj v tenisových čtyřhrách. Zúčastnilo se ho 20 párů
z náchodského okresu, které byly rozlosovány do čtyřech skupin, kde se hrálo systémem každý s každým na
jeden set do 6 gemů. Do vyřazovacích bojů postupovaly první čtyři páry, umístění ve skupinách bylo důležité
kvůli nasazení do pavouka, protože vítězové skupin byli nasazeni na páry, které skončily v dalších skupinách
poslední. Favorité své osmifinálové a čtvrtfinálové zápasy zvládli a turnaj se obešel bez překvapení. Vítězem
se stali hronovští Vojta Rýgl – Jan Marx, kteří ve finále porazili polické hráče, ovšem hrající za Sokol Bukovice,
Švorčíka s Taucem, poraženými semifinalisty na pomyslném bronzovém stupínku byli bukovičtí Kubín Chocholouš a Dražinovský - Kleprlík (Hronov).
I přesto, že celá akce byla časově dost náročná, přece jen, odehrálo se 53 setů na třech kurtech, vše se i díky
skvělému počasí podařilo zvládnout. Poděkování za skvělou přípravu a organizaci turnaje a též za precizní
vedení kantýny a financí zasluhují Petr Skalický a Pavel Vítek. Protože jsme se zase dočkali vyschnutí
pramene u sokolovny, poděkovat musím touto cestou i hasičům za pokropení kurtů.
Pořadatelé děkují všem sponzorům za věcné příspěvky. Byli to :
KJ MAX Velké Poříčí, Hauk s.r.o., Primátor a.s. Náchod, Papillons a.s. Králíky, Drogerie Vávrovi, Občerstvení
Exner, Bar Pluto, Frost Food, Obec Bukovice.
MŠ
74.ročník volejbalového turnaje
V sobotu, 27.srpna, se na bukovických kurtech konal 74.ročník tradičního posvícenského volejbalového
turnaje. Již dopředu bylo jasné, že pořádání turnaje bude komplikovat stav prameniště, které se využívá ke
kropení kurtů. Prameniště je zcela bez vody, ačkoli letošní rok tak suchý nebyl. Opět nám vypomohli hasiči a
všechna tři hřiště večer před turnajem prolili cisternou vody, během dne jsme kurty stříkali hadicí
z vodovodního řadu. Do budoucna máme domluveno s VAK Náchod, že budeme moci používat vrt v blízkosti
bývalé vodárny, vše se dořešuje legislativně.
Turnaj byl potřetí uspořádán výhradně jako turnaj smíšených družstev, tedy s minimálně dvěma ženami
v každém družstvu. Potěšilo nás, že si turnaj nachází v tomto způsobu organizace oblibu, většina loňských
účastníků dorazila i letos. Celkově se dostavilo 9 družstev, trochu méně než loni, jako každý rok s podivnými
názvy. Rozdělili jsme je do dvou výkonnostních kategorií. Silnější týmy hrály ve 4-členné skupině každý
s každým na dva vítězné sety. Zvítězilo družstvo nazvané „Bukovice“, ale nenechme se mýlit, z bukovických tu
hráli pouze Pavel Vítek a pak Honza Voborník, jinak hrající za Červený Kostelec doplnění nadějnými mladými
hráči Červeného Kostelce. V nejkvalitnějším zápase turnaje porazili Slovan Broumov.
Týmy slabší výkonostní kategorie hrály též ve skupině každý s každým na dva hrané sety, tedy i s možností
remízy. Zde byly účastníci velmi vyrovnaní a turnaj se díky nim i pěkně protáhl. Zvítězilo náchodské družstvo
„Na komíně“ před tradičním účastníkem „Kousadly“, za něj hrál domácí Pavel Švejdar.
Konečné pořadí :
„profi“ kategorie
1. Bukovice
2. Slovan Broumov
3. Totální rozklad
4. Sport Hotárek

„amatérská“ kategorie
1. Na komíně
2. Kousadla
3. Radechová
4. Studnice
5. Irshai

Pořadatelé ještě jednou tímto velice děkují bukovickým hasičům za výpomoc a děkují všem sponzorům za
finanční a věcné příspěvky. Jsou to :
Sport Hotárek, Elektro Rudolf, Primátor a.s., OÚ Bukovice, Pepsico a.s. Teplice n.M., Koloniál Renata, Lékárna Kuklík,
Frost Food Rokytnice n.J., Auto Hotárek, Grim a synové, Kvíčerovská pekárna, Topenářství Sádovský, Honza Jirman s
gulášem, H-S sport Praha a Picollo Praha.

Boje byly nesmlouvavé ...

... ale bylo na co koukat

... vítězný tým, v pozadí vrchní kropič

Z mé strany děkuji všem, kteří se podíleli na celé přípravě turnaje, na přípravě řízků a posvícenských koláčů a též
celodenní obsluze kantýny. Je nás na to málo, někdy nás to už nebaví, někdy se i pohádáme, ale musíme vydržet a
dotáhnout tradici do 100.ročníku
MŠ

S potěšením vám oznamuji, že se naše obec připojila do systému
Centrální evidence ztrát a nálezů. Proto vše, co se v obci nalezne a
bude přineseno na naši podatelnu, bude nově online na
www.eztraty.cz (a na stránkách obce/městské části). Dodavatel řešení
navíc zavádí unikátní kód, který si na svůj předmět nalepíte - pravděpodobnost, že se vaším telefonem,
deštníkem nebo brýlemi znovu shledáte, díky tomu razantně vzroste. Nálepky neobsahují ani vaše jméno ani
adresu, nejsou nijak rušivé a vrátit vám ztracenou věc díky tomu bude hračka. Nálepky si můžete sami
vytisknout na www.eztraty.cz nebo zakoupit odolnější v našem Informačním centru.

Kapitola XVIII.
Vážení čtenáři,
v letošním roce uplyne již 240 let od povstání neboli rebelie poddaných sedláků na Broumovsku.
Mezi běžnými čtenáři tato rebelie, na rozdíl od povstání sedláků z roku 1775, není tak známá.
Připomeňme si proto některé skutečnosti o tomto broumovském povstání,
které ač mnohem menšího rozsahu vzhledem k tomu, že se týkalo jen
broumovského regionu, mělo s povstáním na Policku stejný základ, tedy
útisk poddaných klášterní vrchností. Značný úbytek práceschopného
obyvatelstva počátkem sedmdesátých let osmnáctého století a vlivem
chudoby a stále se zvyšující bídy obyvatel, to vše přispívalo k rozšiřování
fám o tzv. „zlatém patentu“ mezi venkovským obyvatelstvem, který měl nejen
zrušit nevolnictví ale také omezit, ne-li zrušit povinnost roboty ve prospěch

vrchnosti, ať se jednalo o vrchnost světskou nebo církevní. Připomeňme si proto, že nevolnictví bylo
zrušeno až roku 1781, robota dokonce až v roce 1848. Za této situace vypukaly v různých částech země
nepokoje a rebelie vůči vrchnosti, iniciované především nespokojeným venkovským obyvatelstvem, tedy
vykořisťovanými sedláky na vesnicích. Jedním z lokálních povstání, tedy rebelií, bylo v roce 1776 i vzbouření
se sedláků a obyvatel na Broumovsku, o kterém si něco řekneme v následujících řádcích.
V tomto povstání se poddaní, tedy nevolníci měli rozhodnout buď pro novou robotu podle robotního
patentu Marie Terezie (vydaného v r. 1775), rakouské císařovny (vládla od r. 1740 do r. 1780, od r. 1765
vládla společně se synem Josefem II.), nebo pro robotní povinnost starou. Mezi nevolníky se však v té době
rozšířila pověst, že robota bude brzy zrušena a zůstane jen těm, kteří si vyberou buď starý, nebo nový způsob
robotní povinnosti.
Poslední broumovské selské povstání
(rebelie) vypuklo 16.10.1776. Toho dne přitáhli
do
klášterní
vrchnostenské
kanceláře
v Broumově sedláci ze Šonova se svým šolcem
a dožadovali se při jednání s provizorem
(vedoucím hospodářským úředníkem) P. Odilo
Kulichem,
zrušení
robotní
povinnosti,
vykonávané ve prospěch církevní vrchnosti.
Předložili současně petici, aby jim bylo důkladně
vysvětleno, kolik dnů v týdnu a v roce by měli
skutečně robotovat. Vrchní úředník však jejich
petici roztrhal a pohrozil jim, že je nechá
zatknout a odvést do vězení v Hradci Králové. Poddaní sedláci se však neuklidnili a vrchnostenskou kancelář
nevyklidili. Opat Rautenstrauch mezitím odjel do Halbstadtu (Meziměstí) na ryby a zanechal v klášteře své
úředníky, ať si poradí sami. Ti si ovšem sami poradit nemohli a tak odpoledne téhož dne přijel za opatem do
Meziměstí provizor a upozornil jej, že poddaní sedláci se stále bouří. Opat ihned napsal dopis krajskému
hejtmanu do Jaroměře, aby na broumovsko vyslal vojsko a vrátil se do Broumova. Před kanceláří našel na
300 rozhořčených poddaných. Poté odešel do kláštera, dal uzavřít vchod do prelatury a střežit jej čtyřmi
silnými muži. Pak nařídil, aby se řeholníkům podávala
večeře, ale benediktini však byli vystrašeni a tak nařídil,
aby při večeři hrála hudba, aby jim pozvedl náladu.
Již v noci však dal zabalit nejcennější věci do beden a
na druhý den, 17.10. ráno dal zapřahat a sedlat koně a
v 7 hodin ráno odjel společně s provizorem Odilo
Aulichem do Police nad Metují, kde se zastavil v jemu
podřízeném klášteře. Odtud však odjel dále do
Jaroměře, kde požádal velitele vojenské posádky, aby
vyslal do Broumova jednu setninu vojska (rota tehdejšího vojska v síle cca 165 mužů). Pak odjel do
Sloupna a odtud žádal generála Wallise, aby
v Broumově zakročil proti vzbouřivším se sedlákům. Vzbouření sedláci zatím zůstali v klášterní kuchyni, ale
ráno 18.10. šla většina z nich do kostela na mši.
Zanedlouho poté dorazila do Broumova kompanie pěšáků z Jaroměře a
generál Wallis začal vyšetřovat příčiny povstání. Již dne 4.11.1776
z Broumova odjel, ale výsledek vyšetřování byl jednoznačný – klášter je
vykořisťovatelem poddaných a musí jim vrátit celkem 18.000 zlatých jako
náhradu za neprávem vybrané platby a odpustit poddaným 3.000 zlatých,
které poddaným poskytl na dosud nevykonanou robotu jako „půjčku“.
Výsledek vyšetřování se dostal do rukou pražského gubernátora, který je
potvrdil a navíc byl vynesen rozsudek nad provizorem Odilo Aulichem,
který si musí za zneužití moci odpykat jeden rok žaláře v Hradci Králové.
Opat Rautenstrauch se později pokusil ovlivnit císařovnu Marii Terezii, jejíž úctě se těšil, ale
nepochodil. Dvorní kancelář zprostila opata některých bodů, ze kterých jej Wallis obvinil, ale potvrdila, že musí
poddaným sedlákům zaplatit celou požadovanou náhradu. Císařovna mu naopak poradila, aby dvory
klášterního velkostatku rozparceloval a pronajal poddaným, čímž by se otázka robotní povinnosti na
broumovsku zcela vyřešila. Poddaní sedláci by za pronájem platili stálé poplatky a církevní vrchnost by tak
byla ušetřena tahanic s bouřícími se sedláky. A tak poslední povstání poddaných nevolníků na Broumovsku
skončilo nakonec přece jen úspěšně. Ke zrušení robotních povinností bylo ovšem ještě dost daleko.
(na základě článku Dr. Erika Bouzy a Vikipedie)

Informace pro občany – září 2016
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí léto, ikdyž to podle počasí nevypadá, a začal nový školní rok. Věřím, že jste během
letních měsíců prožili spoustu krásných chvil doma i ve světě.
Jistě si všimli, že jsme dočasně opustili prostory obecního úřadu, kde probíhá rekonstrukce. Budou rozšířena
sociální zařízení, vybudována nová kuchyňka a především změníme způsob vytápění. Zmizí nevzhledná
akumulační kamna a bude instalováno teplovodní vytápění zemním plynem. Celkově by se měl vzhled úřadu
podstatně zlepšit. Akci zastřešuje firma SMI Group s.r.o. Broumov, která vyhrála ve výběrovém řízení.
Předpokládaný rozpočet akce je 1,1 mil. Kč. Věříme, že termín předání akce na začátku listopadu bude
dodržen a že setkání důchodců a oslava padesátin jednoho našeho zastupitele bude již v novém. Potíže jsou
zatím jen trochu se správcem plynové distribuční soustavy kvůli vybudování přípojky, no, předpisy jsou
předpisy.
Stavební práce jsou na začátku ....

starosta

Celkem bez problémů jsme se přestěhovali do prostor nad prodejnou. Velký dík patří všem, kteří pomohli při
stěhování a též firmě Rudolf-net za bleskové zajištění internetového připojení, bez něhož v dnešní době už
nemůže existovat nikdo, a za propojení počítačových sestav, s čímž bychom se asi trochu trápili.
Nehovoří se mně lehce o naší prodejně potravin, je to velké zklamání. Vietnamským provozovatelům jsem
zaslal dopis, kde jsem je upozornil, že nedostali prodejnu k tomu, aby v ní vařili nudle, ale k tomu, aby tu
prodávali potraviny, kopii jsem též jinému vietnamskému obchodníkovi z Police s nímž se stýkají, a který umí
dobře česky. Po dnešním jednání ale můžu sdělit, že již prodejnu provozovat nebudou a budeme ji mít zase
uzavřenu. Je tu nápad provozovat prodejnu pro školu a starší občany několik hodin denně ve vlastní režii.
Každopádně, uvítám každou radu a nápad i od Vás.
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 23. září 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici

Program: 1. Dotace

2. Rozpočtové opatření
3. Majetkoprávní záležitosti
Těšíme se na Vás

4. Různé

Odpady
Pro biologický odpad třídící občany jistě není novinkou, že na stanovišti za hřištěm je jiný, zelený hákový
kontejner. Dodala jej firma Kovok kontejnery Olomouc, v ceně 42500 Kč a podařilo se nám získat dva tyto
kontejnery z dotace (70%) Královéhradeckého kraje v titulu „Odpadové hospodářství v obcích do 500
obyvatel“. Znamená to pro nás také velkou úsporu provozních nákladů neboť za kontejner v pronájmu jsme
platili 30 Kč denně. Nyní se můžeme těšit na připravovanou výstavbu kompostárny Zemědělského družstva
Ostaš Žďár n.M., což by podstatně uspořilo i náklady na přepravu, nyní je zelený odpad odvážen na
kompostárnu ve Žďárkách.
Druhý hákový kontejner je zatím umístěn ve sběrném dvoře a
ukládá se do něj velkoobjemový odpad. Starý kontejner jsme
odprodali za cenu šrotu Technickým službám Náchod. I zde jsme
docílili velké úspory nákladů, protože tento starý kontejner se
dvěma oky uměly natáhnout a na skládku dopravit pouze vozidla
zmíněných Technických služeb Náchod a konečná cena za
uložení odpadu na skládku ve Rtyni byla opravdu strašná.
Další potěšující zprávou je, že na opravu kontejnerového stání,
které bylo provedeno na jaře, jsme získali, též od krajského
úřadu, dotaci ve výši 33 tis. Kč z titulu „Nakládání s odpady“.
Dotace byla sice dost pokrácena, ale vzhledem k tomu, že jsme
byli úspěšní i loni, ani jsem ji nečekal. Další řádky ke kontejnerům
na tříděný odpad už moc veselé nebudou. Kolem kontejnerů je
občas otřesný nepořádek. Někdy je to i vinou svozové firmy, už se stalo, že
vyvezla jen jeden kontejner na plasty a pak se kolem hromadí další pytle, s čímž
my asi, kromě stížností firmě Marius Pedersen, nic neuděláme. Ale je velice
smutné, že někteří občané si z kontejnerového stanoviště udělali odložiště
nepotřebných věcí. Až se někdy nechce věřit tomu, že to udělali místní. Předně
musím říct, že nelze svádět vinu na obecního pracovníka, to by opravdu nedělal
nic jiného, než stál u kontejnerů. Všem, kteří se na tomto stavu podílíte sděluji, že
si tím opravdu jen vyřešíte problém u sebe a přenášíte ho na obec.
Do kontejnerů na plast patří jen a pouze plast k recyklaci, výrazně neznečištěný,
z pračky s kovovým bubnem mnoho plastového recyklátu nevznikne !!! Do
kontejnerů na sklo pouze sklo, ne sklo lepené, karbonátové, drátěné nebo
dokonce keramika. Tyto věci házejte do popelnice, objemnější vozte do sběrného
dvora.
Vždyť je to na těch kontejnerech napsáno, co tam patří a nepatří !!!
Naopak, se stanovištěm u bytovek, které se vyváží 1x za 14 dní, můžeme být, myslím, zcela spokojeni.
starosta

O prázdninách se v naší obci konalo několik akcí. O soutěžích pořádaných SDH a Sokolem se zmiňujeme
na jiném místě, je dobře, že naše spolky udržují činnost a pořádání soutěží se stává tradicí. Zúčastnil jsem se
také dvou hezkých neoficiálních akcí 20.srpna.
V dopoledních hodinách to bylo „vaření na Benátkách“, ve večerních hodinách pak „Pouliční posezení“ na
plácku za školou....,

Doufám, že jsme s místostarostou se zelňačkou nezklamali

Při té souvislosti se musím zmínit o novele zákona o přestupcích vydané ve Sbírce zákonů pod
č.204/2015. Možná jste již zaznamenali v médiích, že od 1.10. tohoto roku nebude pořádání společenských
akcí tak jednoduché. Má to na svědomí předmětná novela zákona o přestupcích, která mění s účinností od 1.
října 2016 ustanovení § 47 zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního klidu, které zní :
„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit
výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“
A nyní citace výkladu ministerstva vnitra :
S účinností od 1. října 2016 obce nebudou mít možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím
rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná,
budou moci obce stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Předmětná novela tedy mění jen a pouze
formu, kterou mohou obce stanovovat výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná než
stanoví zákon. Je nezbytné si uvědomit, že stát obcím nebere žádné kompetence, neboť obce mohou i nadále
stanovit výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, avšak nyní už jen přímo v obecně
závazné vyhlášce.
Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí, tak žádný právní předpis neomezuje jejich konání a
rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení obce či města ani jiného orgánu veřejné správy. Tyto
akce se tak mohou na území obce či města konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční
klid. V případě konání jakýchkoliv akcí i po 22. hodině je totiž nezbytné respektovat ochranu nočního klidu
stanovenou zákonem o přestupcích. Případné výjimky z nočního klidu musí být předem schváleny
zastupitelstvem obce a určeny obecně závaznou vyhláškou. O výjimečných případech celoobecního významu
si, tak jako doposud, rozhoduje sama obec.
V případě, že obec obecně závaznou vyhláškou nezkrátí či nezruší dobu nočního klidu v den konání určité
akce, bude hlučné jednání fyzických osob tento den v zákonem stanovené době nočního klidu postižitelné a
obecní policie či obec jej bude řešit v rámci přestupkového jednání.
No, každý si to může přelouskat různým způsobem. Tvůrci zákona to jistě
mysleli dobře, obávám se však, že to moc do důsledku nedomysleli. V praxi to
bude patrně tak, že organizované spolky nahlásí své akce, které mohou trvat
déle než do 22.hodiny, a obce je zahrnou do obecně závazné vyhlášky.
Nedoporučují se však do těchto obecně závazných vyhlášek zahrnovat
rodinné nebo jiné soukromé oslavy. Přitom zde dopředu nevíte, jak se oslava
rozjede. Pak bude samozřejmě záležet na slušnosti, ale i toleranci všech
zúčastněných. Věřím, že např. zástupci Svazu měst a obcí budou proti této
vyhlášce, která ve svém důsledku může znamenat i narušení sousedských
vztahů, ještě lobovat.
starosta

Vyčištění Dunajky a Hlavňovského potoka
V minulém vydání zpravodaje jsem informoval o úmyslu správce toku Povodí Labe s.p., provést vyčištění
toku v okolí požární nádrže, kterou komplikuje výskyt zvláště chráněného živočicha, mihule potoční. Na místě
se koncem června konalo šetření za účasti zástupců naší obce, Povodí Labe s.p., rybářského svazu a Správy
CHKO. Výsledek jednání je následující. Povodí Labe s.p. provede na své náklady vybrání koryta v úseku od
Bornových po Kleinerovy, požární nádrž a úsek za požární nádrží. Z vybraného bahna budou rybáři vybírat
mihule, za což dostanou od Povodí Labe finanční odměnu. A nad vybíráním mihulí bude dohlížet pracovník
Správy CHKO, který určí jejich převoz na jiné místo. Naštěstí nebude muset lovit mihule odborná firma, to by
znamenalo takový nárůst nákladů, které by Povodí Labe nemohlo akceptovat a celá akce by se patrně vůbec
neuskutečnila. A můžeme být rádi, že Správa CHKO vůbec udělila vyjímku z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů, dle §56 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. A nakonec jsem se dozvěděl,
že Povodí Labe nemá ani místo kam materiál uložit! Jednám proto s Družstvem vlastníků o možnosti zaorat
potoční bahno na pole, jinak se vybrání potoka nedočkáme.
Co se týče projektu protipovodňových opatření, od Agroprojekce Litomyšl máme zpracován seznam
dotčených pozemků, kde bude muset dojít k záboru pozemků (v úseku koryta Dunajky) anebo k zapsání
věcného břemene do katastru nemovitostí (v prostoru případného rozlivu n-letých vod pod Nebíčkem). Již na
začátku se ukazuje, že jednání budou asi hodně složitá…..
starosta

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 5. října 2016 je zajištěn sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 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.
Hola, hola, škola volá !
Školní rok 2016/17 se již rozeběhl na plné obrátky a bukovická škola téměř "praská ve švech". Letos
nastoupilo 10 prvňáčků, a tím se počet žáků v naší škole zvýšil na 41. Aby nebyli naši žáci v tak velké přesile,
požádali jsme o výpomoc zkušenou paní učitelku Mgr. Alenu Bartoňovou, bývalou ředitelku ze ZŠ ve Velkém
Dřevíči. Další posilou do našeho "kantorského mančaftu" je paní Lada Sirková, která vykonává funkci
asistentky pedagoga.
V loňském roce na škole zdárně probíhal celoroční projekt Cirkus Kulička, aneb: Račte vstoupit! Jako
poděkování naším žákům bude nevšední zážitek během atraktivního projektu Cirkus Happy Kids, který bude
realizován v zářijovém týdnu od 18.9.-24.9.2016. Děti z celé naší základní školy spolu s našimi předškoláky z
MŠ se seznámí nejen s prostředím skutečného cirkusového šapitó, ale bude jim umožněno trénovat různé
cirkusové disciplíny pod vedením zkušených artistů (chůze po laně, černé divadlo, žongléři, klauni, fakíři,
kouzelníci, umělecké kousky na visuté hrazdě, akrobacie, role medvídka Happy a Mandy). Pro děti bude jistě
odměnou aplaus publika při jejich závěrečných vystoupeních. Tímto zveme nejen rodiče, ale i širokou
veřejnost na premiéru, příp. na závěrečné představení. Termíny s přesnými časy budou upřesněny.
Letos se můžeme těšit na rok se Čtyřlístkem. Spolu s kamarády Myšpulínem, Bobíkem, Fifinkou a
Pinďou děti zažijí ve školní družině i ve škole mnoho zajímavých aktivit, činností a dobrodružství.
Z plánovaných projektů byla schválena dotace z dotačního fondu KHK ve výši 17 tis.Kč na aktivity směřující k
prevenci rizikového chování a ke zdravému životnímu stylu. Projekt nese název "Víme, co je pro nás dobré".
V tomto školním roce zažádáme v ZŠ i MŠ o dotaci z ESF na tzv. šablony. Výzva se týká usnadnění
inkluzívního vzdělávání a podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů.
Projekt na úpravu školní zahrady schválen nebyl, proto se snažíme o obnovu zahrady a herních prvků
ve spolupráci s obcí a s rodiči. Snad se nám to alespoň částečně podaří.
Přeji všem žákům, dětem, zaměstnancům školy i rodičům šťastný rozjezd do nového školního roku.

Irena Dobiasová - ZŠ a MŠ Bukovice

Zprávičky ze školky:
Prázdniny jsou za námi, ale léto nám stále pokračuje. Naše "Školka - Šikulka", tak jsme si nazvali
letošní školní rok, je přesto už v plném proudu. Máme zapsaných 24 dětí, z toho 7 nových. Pro naše nováčky
jsme připravili značky, seznamujeme je s jejich staršími kamarády a s tím, jak to u nás ve školce chodí. Počasí
nám dopřává trávit co nejvíce času venku, kde pozorujeme vše, co se kolem děje. Chystáme se letos
poznávat různá řemesla a povolání, a tak máme naplánováno nejen spoustu práce, ale i různé výlety a
exkurze. Hned v září bychom měli nahlédnout pod pokličku do cirkusu a pak se vydat do mlýna Dřevíčku, kde
nám pan mlynář ukáže, že bez práce nejsou koláče. Naši činnost můžete po celý rok sledovat na stránkách
školy www.zsbukovice.cz/mateřská škola
Lenka Svatoňová – ZŠ a MŠ Bukovice

Úspěchy uplynulé soutěžní sezóny
Nízká Srbská 8. 5. 2016- požární útok, štafeta 4x 60 m,
štafeta dvojic - mladší 10. ze 14 družstev, starší 3. z 20
družstev,
Bohdašín 14. 5. 2016 - požární útok, štafeta 4x 60 m,
štafeta dvojic - mladší 6. ze 14 družstev, starší 2. z 15
družstev.
S uspokojivými výsledky v soutěžích jsme se
probojovali až do okresního kola, které se uskutečnilo 28.
května v Náchodě. Od rána jsme závodili ve štafetě CTIF,
požárním útoku CTIF, štafetě 4 x 60 metrů, štafetě dvojic a
požárním útoku. Mladší závodili skvěle. Družstvo ve složení
Viktorka Mrnková, Káťa Trojtlová, Jiřík Kutík, Adam Leppelt, Honza Ther, Apolenka Hanušová, Klárka
Řeháková, Anežka Johnová a Šárka Pavlovičová se radovalo z úspěchu. Stáli "na bedně" na stříbrném
stupínku! Družstvo starších by dopadlo lépe, kdyby nezačalo pršet. První útok nedopadl dobře a druhé kolo
bylo přes vytvralý déšť zrušeno. Výsledek stačil pouze na 5. místo.
Výborně se dařilo Adéle Leppeltové v závodě jednotlivců. V běhu na 60 metrů s překážkami vybojovala
28. 5. 2016 titul Přeborník okresu - 1. místo - s časem 16,09 sekund v kategorii starší. Den nato v závodě
"Východočeské stovky" startovala letos úplně poprvé a získala 7. místo, čas 21,0 sekund v kategorii
dorostenky. V krajském kole 18. 6. 2016 v Nové Pace obsadila parádní 2. místo.
Táborníci - mladí hasiči
Letos to byl už patnáctý rok, co jsme tábořili společně s Nízkou Srbskou a celkově se počtu táborů
blížíme k číslu 60! Více než 14 dnů jsme pobývali v přírodě pod kopcem Bobří vrch blízko Janoviček. Stany s
podsadou (máme jich už dostatečný počet, že si nemusíme půjčovat), táborová vlajka, stoly a lavice coby
jídelna pod širou oblohou, dřevěná chata, kde je kuchyň, sociální zařízení a zázemí pro případ deště, brutar,
ve kterém se topí a ohřívá voda na mytí ešusů, ohniště, smějící se děti, zvuk sekyrky při štípání dřeva, vůně
táborové kuchyně, sluníčko i kapky deště, cvrčci a poletující motýli na louce nad chatou, poletující světlušky
po setmění... táborničení ani po těch letech neztrácí své kouzlo. Klidně se myšlenkami přeneste při čtení
řádek mezi táborníky :-)
Táborníci se hned po příjezdu nescházeli pod Janovičkami, ale v Londýně - přímo pod Big Benem. V
klubu gentlemanů se cestovatel Willi Fog vsadil, že objede celý svět za 80 dní. Před putováním si cestující
museli zajistit cestovní pas - fotografie, vyšetření u lékaře, vyšetření u psychologa.... až od nejvyššího státního
úředníka získali povolení cestovat. Cestovali jsme parním vlakem, horkovzdušným balónem, lodí a převáželi
nás i sloni. Kam jsme se podívali a co jsme zažili? Ve Francii jsme stavěli Eifellovky, v Itálii unesla instruktory
mafie, v Egyptě jsme hledali diamanty, v Indii jsme nešťastnou náhodou zapálili místní modlitebnu, v Japonsku
jsme u jídla mlaskali, přihlíželi zápasům sumo, setkali se s gejšou, v San Franciscu jsme si zahráli v casinu a
nakonec oslavili ukončení cesty kolem světa, protože všechno dobře dopadlo.
Služební oddíl topil v kotli, umýval nádobí z táborové kuchyně, pomáhal s úklidem chaty. Táborníci
zkoušeli pracovat se sekyrkou a pilou, škrabali brambory. V první parné dny nás přijeli navštívit naši hasiči a
takový vodní tobogán z kopce od lesa k chatě.... to byla paráda! Pár šrámů z dojezdu a ošlehání trávou jsme
vydrželi. Batikovali jsme trička, dobarvovali barvami, hráli turnaj ve vybíjené a přehazované, závodili jako
olympionici, odvážlivci prošli noční stezku odvahy, noční hry "Aladinova lampa" a "Lístečkovaná" patřili mezi
nejoblíbenější. Vaření a pečení na ohni se protáhlo až do večera. Všichni táborníci byli od ohně řádně
umounění. Jedno táborové dopoledne jsme si užili na opravdické střelnici Hubert v Broumově - Olivětíně. Kvůli
bezpečnosti tam mohly jít jen větší děti. Malé děti zůstaly v táboře a střílely ze vzduchovky na špalíky a
vyzkoušely též rychlostřelbu. Byli jsme proškoleni z bezpečnosti práce na střelnici, seznámeni se zbraněmi,
střelivem i dalšími pomůckami používanými při střelbě. Byly vyhlášeny soutěže ve střelbě z malorážkových
zbraní: na 10 m z koltu a z pistole na terč, na 50 m na terč s kamzíkem, na 25 m na terč s nosorožcem.
Střelby byly skutečný zážitek. Ještě dlouho jsme v táboře rozebírali zážitky, kdo kam trefil do zvířecího terče a
jak byla střela ohodnocena.
Kouzelnými zákoutími jako stvořenými pro dětskou hru byla kupa jemného štěrku k zahrabávání se
jako do písku, strom s větvemi až na zem, kde se dalo schovávat a popovylézat na větve, houpačka na
višni,........ Osobní volno jsme si trávili fotbálkem či vybíjenou na táborovém náměstíčku, zpíváním s kytarou
nebo pinpongem.
Perličky ze slovních projevů vedoucích, kterými nevědomky zpestřovali táborový život:
Při obědě: "Matěji, zvedni si z ešusu ten VÝBOR...." - příbor
Příprava na dopolední výlet: "Máme tady ty 4 POKLADNY, kdo je vezme?" - lékárny
Při večerním nástupu: "Tady někdo pořád JÍ a PÍ....." - jí a pije
... a to si vedoucí před táborem musí podle zákona od svých ošetřujících lékařů zajistit potvrzení, že jsou

schopni práce s dětmi :-)
O děti se starali: Eva Vašatová (Raková),
Petr Hejnyš, Tomáš Macura, Vašek a Martin
Cvikýřovi, Mirek Leppelt, Vládik Partel a já,
tábornické pupíky naplňovali lahodnými pokrmy:
Blanka Partelová a Láďa Prouza, pomocnou
instruktorskou rukou byla parta děvčat, letitých
tábornic: Kačka Vašatová, Áďa Leppeltová, Petra
Myšičková, Julča Shejbalová, Nikča Macurová a
Martina Pešková. Všem pečujícím patří za jejich
práci veliký dík. Starali se o 40 dětí "ve dne, v
noci", většina dospěláků v rámci jejich vlastní
dovolené.
Na tábor jsme získali dotaci Královéhradeckého kraje ve výši 9.000 Kč a dotaci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ve výši 14.742 Kč. Finance jsme využili k pořízení cen za celotáborovou hru, táborovou
olympiádu a na materiál potřebný při táborničení.
Monika Leppeltová - vedoucí mládeže SDH Bukovice

Tenisový turnaj čtyřher v Bukovici
V sobotu, 6.srpna, se na bukovických kurtech konal turnaj v tenisových čtyřhrách. Zúčastnilo se ho 20 párů
z náchodského okresu, které byly rozlosovány do čtyřech skupin, kde se hrálo systémem každý s každým na
jeden set do 6 gemů. Do vyřazovacích bojů postupovaly první čtyři páry, umístění ve skupinách bylo důležité
kvůli nasazení do pavouka, protože vítězové skupin byli nasazeni na páry, které skončily v dalších skupinách
poslední. Favorité své osmifinálové a čtvrtfinálové zápasy zvládli a turnaj se obešel bez překvapení. Vítězem
se stali hronovští Vojta Rýgl – Jan Marx, kteří ve finále porazili polické hráče, ovšem hrající za Sokol Bukovice,
Švorčíka s Taucem, poraženými semifinalisty na pomyslném bronzovém stupínku byli bukovičtí Kubín Chocholouš a Dražinovský - Kleprlík (Hronov).
I přesto, že celá akce byla časově dost náročná, přece jen, odehrálo se 53 setů na třech kurtech, vše se i díky
skvělému počasí podařilo zvládnout. Poděkování za skvělou přípravu a organizaci turnaje a též za precizní
vedení kantýny a financí zasluhují Petr Skalický a Pavel Vítek. Protože jsme se zase dočkali vyschnutí
pramene u sokolovny, poděkovat musím touto cestou i hasičům za pokropení kurtů.
Pořadatelé děkují všem sponzorům za věcné příspěvky. Byli to :
KJ MAX Velké Poříčí, Hauk s.r.o., Primátor a.s. Náchod, Papillons a.s. Králíky, Drogerie Vávrovi, Občerstvení
Exner, Bar Pluto, Frost Food, Obec Bukovice.
MŠ
74.ročník volejbalového turnaje
V sobotu, 27.srpna, se na bukovických kurtech konal 74.ročník tradičního posvícenského volejbalového
turnaje. Již dopředu bylo jasné, že pořádání turnaje bude komplikovat stav prameniště, které se využívá ke
kropení kurtů. Prameniště je zcela bez vody, ačkoli letošní rok tak suchý nebyl. Opět nám vypomohli hasiči a
všechna tři hřiště večer před turnajem prolili cisternou vody, během dne jsme kurty stříkali hadicí
z vodovodního řadu. Do budoucna máme domluveno s VAK Náchod, že budeme moci používat vrt v blízkosti
bývalé vodárny, vše se dořešuje legislativně.
Turnaj byl potřetí uspořádán výhradně jako turnaj smíšených družstev, tedy s minimálně dvěma ženami
v každém družstvu. Potěšilo nás, že si turnaj nachází v tomto způsobu organizace oblibu, většina loňských
účastníků dorazila i letos. Celkově se dostavilo 9 družstev, trochu méně než loni, jako každý rok s podivnými
názvy. Rozdělili jsme je do dvou výkonnostních kategorií. Silnější týmy hrály ve 4-členné skupině každý
s každým na dva vítězné sety. Zvítězilo družstvo nazvané „Bukovice“, ale nenechme se mýlit, z bukovických tu
hráli pouze Pavel Vítek a pak Honza Voborník, jinak hrající za Červený Kostelec doplnění nadějnými mladými
hráči Červeného Kostelce. V nejkvalitnějším zápase turnaje porazili Slovan Broumov.
Týmy slabší výkonostní kategorie hrály též ve skupině každý s každým na dva hrané sety, tedy i s možností
remízy. Zde byly účastníci velmi vyrovnaní a turnaj se díky nim i pěkně protáhl. Zvítězilo náchodské družstvo
„Na komíně“ před tradičním účastníkem „Kousadly“, za něj hrál domácí Pavel Švejdar.
Konečné pořadí :
„profi“ kategorie
1. Bukovice
2. Slovan Broumov
3. Totální rozklad
4. Sport Hotárek

„amatérská“ kategorie
1. Na komíně
2. Kousadla
3. Radechová
4. Studnice
5. Irshai

Pořadatelé ještě jednou tímto velice děkují bukovickým hasičům za výpomoc a děkují všem sponzorům za
finanční a věcné příspěvky. Jsou to :
Sport Hotárek, Elektro Rudolf, Primátor a.s., OÚ Bukovice, Pepsico a.s. Teplice n.M., Koloniál Renata, Lékárna Kuklík,
Frost Food Rokytnice n.J., Auto Hotárek, Grim a synové, Kvíčerovská pekárna, Topenářství Sádovský, Honza Jirman s
gulášem, H-S sport Praha a Picollo Praha.

Boje byly nesmlouvavé ...

... ale bylo na co koukat

... vítězný tým, v pozadí vrchní kropič

Z mé strany děkuji všem, kteří se podíleli na celé přípravě turnaje, na přípravě řízků a posvícenských koláčů a též
celodenní obsluze kantýny. Je nás na to málo, někdy nás to už nebaví, někdy se i pohádáme, ale musíme vydržet a
dotáhnout tradici do 100.ročníku
MŠ

S potěšením vám oznamuji, že se naše obec připojila do systému
Centrální evidence ztrát a nálezů. Proto vše, co se v obci nalezne a
bude přineseno na naši podatelnu, bude nově online na
www.eztraty.cz (a na stránkách obce/městské části). Dodavatel řešení
navíc zavádí unikátní kód, který si na svůj předmět nalepíte - pravděpodobnost, že se vaším telefonem,
deštníkem nebo brýlemi znovu shledáte, díky tomu razantně vzroste. Nálepky neobsahují ani vaše jméno ani
adresu, nejsou nijak rušivé a vrátit vám ztracenou věc díky tomu bude hračka. Nálepky si můžete sami
vytisknout na www.eztraty.cz nebo zakoupit odolnější v našem Informačním centru.

Kapitola XVIII.
Vážení čtenáři,
v letošním roce uplyne již 240 let od povstání neboli rebelie poddaných sedláků na Broumovsku.
Mezi běžnými čtenáři tato rebelie, na rozdíl od povstání sedláků z roku 1775, není tak známá.
Připomeňme si proto některé skutečnosti o tomto broumovském povstání,
které ač mnohem menšího rozsahu vzhledem k tomu, že se týkalo jen
broumovského regionu, mělo s povstáním na Policku stejný základ, tedy
útisk poddaných klášterní vrchností. Značný úbytek práceschopného
obyvatelstva počátkem sedmdesátých let osmnáctého století a vlivem
chudoby a stále se zvyšující bídy obyvatel, to vše přispívalo k rozšiřování
fám o tzv. „zlatém patentu“ mezi venkovským obyvatelstvem, který měl nejen
zrušit nevolnictví ale také omezit, ne-li zrušit povinnost roboty ve prospěch

vrchnosti, ať se jednalo o vrchnost světskou nebo církevní. Připomeňme si proto, že nevolnictví bylo
zrušeno až roku 1781, robota dokonce až v roce 1848. Za této situace vypukaly v různých částech země
nepokoje a rebelie vůči vrchnosti, iniciované především nespokojeným venkovským obyvatelstvem, tedy
vykořisťovanými sedláky na vesnicích. Jedním z lokálních povstání, tedy rebelií, bylo v roce 1776 i vzbouření
se sedláků a obyvatel na Broumovsku, o kterém si něco řekneme v následujících řádcích.
V tomto povstání se poddaní, tedy nevolníci měli rozhodnout buď pro novou robotu podle robotního
patentu Marie Terezie (vydaného v r. 1775), rakouské císařovny (vládla od r. 1740 do r. 1780, od r. 1765
vládla společně se synem Josefem II.), nebo pro robotní povinnost starou. Mezi nevolníky se však v té době
rozšířila pověst, že robota bude brzy zrušena a zůstane jen těm, kteří si vyberou buď starý, nebo nový způsob
robotní povinnosti.
Poslední broumovské selské povstání
(rebelie) vypuklo 16.10.1776. Toho dne přitáhli
do
klášterní
vrchnostenské
kanceláře
v Broumově sedláci ze Šonova se svým šolcem
a dožadovali se při jednání s provizorem
(vedoucím hospodářským úředníkem) P. Odilo
Kulichem,
zrušení
robotní
povinnosti,
vykonávané ve prospěch církevní vrchnosti.
Předložili současně petici, aby jim bylo důkladně
vysvětleno, kolik dnů v týdnu a v roce by měli
skutečně robotovat. Vrchní úředník však jejich
petici roztrhal a pohrozil jim, že je nechá
zatknout a odvést do vězení v Hradci Králové. Poddaní sedláci se však neuklidnili a vrchnostenskou kancelář
nevyklidili. Opat Rautenstrauch mezitím odjel do Halbstadtu (Meziměstí) na ryby a zanechal v klášteře své
úředníky, ať si poradí sami. Ti si ovšem sami poradit nemohli a tak odpoledne téhož dne přijel za opatem do
Meziměstí provizor a upozornil jej, že poddaní sedláci se stále bouří. Opat ihned napsal dopis krajskému
hejtmanu do Jaroměře, aby na broumovsko vyslal vojsko a vrátil se do Broumova. Před kanceláří našel na
300 rozhořčených poddaných. Poté odešel do kláštera, dal uzavřít vchod do prelatury a střežit jej čtyřmi
silnými muži. Pak nařídil, aby se řeholníkům podávala
večeře, ale benediktini však byli vystrašeni a tak nařídil,
aby při večeři hrála hudba, aby jim pozvedl náladu.
Již v noci však dal zabalit nejcennější věci do beden a
na druhý den, 17.10. ráno dal zapřahat a sedlat koně a
v 7 hodin ráno odjel společně s provizorem Odilo
Aulichem do Police nad Metují, kde se zastavil v jemu
podřízeném klášteře. Odtud však odjel dále do
Jaroměře, kde požádal velitele vojenské posádky, aby
vyslal do Broumova jednu setninu vojska (rota tehdejšího vojska v síle cca 165 mužů). Pak odjel do
Sloupna a odtud žádal generála Wallise, aby
v Broumově zakročil proti vzbouřivším se sedlákům. Vzbouření sedláci zatím zůstali v klášterní kuchyni, ale
ráno 18.10. šla většina z nich do kostela na mši.
Zanedlouho poté dorazila do Broumova kompanie pěšáků z Jaroměře a
generál Wallis začal vyšetřovat příčiny povstání. Již dne 4.11.1776
z Broumova odjel, ale výsledek vyšetřování byl jednoznačný – klášter je
vykořisťovatelem poddaných a musí jim vrátit celkem 18.000 zlatých jako
náhradu za neprávem vybrané platby a odpustit poddaným 3.000 zlatých,
které poddaným poskytl na dosud nevykonanou robotu jako „půjčku“.
Výsledek vyšetřování se dostal do rukou pražského gubernátora, který je
potvrdil a navíc byl vynesen rozsudek nad provizorem Odilo Aulichem,
který si musí za zneužití moci odpykat jeden rok žaláře v Hradci Králové.
Opat Rautenstrauch se později pokusil ovlivnit císařovnu Marii Terezii, jejíž úctě se těšil, ale
nepochodil. Dvorní kancelář zprostila opata některých bodů, ze kterých jej Wallis obvinil, ale potvrdila, že musí
poddaným sedlákům zaplatit celou požadovanou náhradu. Císařovna mu naopak poradila, aby dvory
klášterního velkostatku rozparceloval a pronajal poddaným, čímž by se otázka robotní povinnosti na
broumovsku zcela vyřešila. Poddaní sedláci by za pronájem platili stálé poplatky a církevní vrchnost by tak
byla ušetřena tahanic s bouřícími se sedláky. A tak poslední povstání poddaných nevolníků na Broumovsku
skončilo nakonec přece jen úspěšně. Ke zrušení robotních povinností bylo ovšem ještě dost daleko.
(na základě článku Dr. Erika Bouzy a Vikipedie)

Informace pro občany – září 2016
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí léto, ikdyž to podle počasí nevypadá, a začal nový školní rok. Věřím, že jste během
letních měsíců prožili spoustu krásných chvil doma i ve světě.
Jistě si všimli, že jsme dočasně opustili prostory obecního úřadu, kde probíhá rekonstrukce. Budou rozšířena
sociální zařízení, vybudována nová kuchyňka a především změníme způsob vytápění. Zmizí nevzhledná
akumulační kamna a bude instalováno teplovodní vytápění zemním plynem. Celkově by se měl vzhled úřadu
podstatně zlepšit. Akci zastřešuje firma SMI Group s.r.o. Broumov, která vyhrála ve výběrovém řízení.
Předpokládaný rozpočet akce je 1,1 mil. Kč. Věříme, že termín předání akce na začátku listopadu bude
dodržen a že setkání důchodců a oslava padesátin jednoho našeho zastupitele bude již v novém. Potíže jsou
zatím jen trochu se správcem plynové distribuční soustavy kvůli vybudování přípojky, no, předpisy jsou
předpisy.
Stavební práce jsou na začátku ....

starosta

Celkem bez problémů jsme se přestěhovali do prostor nad prodejnou. Velký dík patří všem, kteří pomohli při
stěhování a též firmě Rudolf-net za bleskové zajištění internetového připojení, bez něhož v dnešní době už
nemůže existovat nikdo, a za propojení počítačových sestav, s čímž bychom se asi trochu trápili.
Nehovoří se mně lehce o naší prodejně potravin, je to velké zklamání. Vietnamským provozovatelům jsem
zaslal dopis, kde jsem je upozornil, že nedostali prodejnu k tomu, aby v ní vařili nudle, ale k tomu, aby tu
prodávali potraviny, kopii jsem též jinému vietnamskému obchodníkovi z Police s nímž se stýkají, a který umí
dobře česky. Po dnešním jednání ale můžu sdělit, že již prodejnu provozovat nebudou a budeme ji mít zase
uzavřenu. Je tu nápad provozovat prodejnu pro školu a starší občany několik hodin denně ve vlastní režii.
Každopádně, uvítám každou radu a nápad i od Vás.
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 23. září 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici

Program: 1. Dotace

2. Rozpočtové opatření
3. Majetkoprávní záležitosti
Těšíme se na Vás

4. Různé

Odpady
Pro biologický odpad třídící občany jistě není novinkou, že na stanovišti za hřištěm je jiný, zelený hákový
kontejner. Dodala jej firma Kovok kontejnery Olomouc, v ceně 42500 Kč a podařilo se nám získat dva tyto
kontejnery z dotace (70%) Královéhradeckého kraje v titulu „Odpadové hospodářství v obcích do 500
obyvatel“. Znamená to pro nás také velkou úsporu provozních nákladů neboť za kontejner v pronájmu jsme
platili 30 Kč denně. Nyní se můžeme těšit na připravovanou výstavbu kompostárny Zemědělského družstva
Ostaš Žďár n.M., což by podstatně uspořilo i náklady na přepravu, nyní je zelený odpad odvážen na
kompostárnu ve Žďárkách.
Druhý hákový kontejner je zatím umístěn ve sběrném dvoře a
ukládá se do něj velkoobjemový odpad. Starý kontejner jsme
odprodali za cenu šrotu Technickým službám Náchod. I zde jsme
docílili velké úspory nákladů, protože tento starý kontejner se
dvěma oky uměly natáhnout a na skládku dopravit pouze vozidla
zmíněných Technických služeb Náchod a konečná cena za
uložení odpadu na skládku ve Rtyni byla opravdu strašná.
Další potěšující zprávou je, že na opravu kontejnerového stání,
které bylo provedeno na jaře, jsme získali, též od krajského
úřadu, dotaci ve výši 33 tis. Kč z titulu „Nakládání s odpady“.
Dotace byla sice dost pokrácena, ale vzhledem k tomu, že jsme
byli úspěšní i loni, ani jsem ji nečekal. Další řádky ke kontejnerům
na tříděný odpad už moc veselé nebudou. Kolem kontejnerů je
občas otřesný nepořádek. Někdy je to i vinou svozové firmy, už se stalo, že
vyvezla jen jeden kontejner na plasty a pak se kolem hromadí další pytle, s čímž
my asi, kromě stížností firmě Marius Pedersen, nic neuděláme. Ale je velice
smutné, že někteří občané si z kontejnerového stanoviště udělali odložiště
nepotřebných věcí. Až se někdy nechce věřit tomu, že to udělali místní. Předně
musím říct, že nelze svádět vinu na obecního pracovníka, to by opravdu nedělal
nic jiného, než stál u kontejnerů. Všem, kteří se na tomto stavu podílíte sděluji, že
si tím opravdu jen vyřešíte problém u sebe a přenášíte ho na obec.
Do kontejnerů na plast patří jen a pouze plast k recyklaci, výrazně neznečištěný,
z pračky s kovovým bubnem mnoho plastového recyklátu nevznikne !!! Do
kontejnerů na sklo pouze sklo, ne sklo lepené, karbonátové, drátěné nebo
dokonce keramika. Tyto věci házejte do popelnice, objemnější vozte do sběrného
dvora.
Vždyť je to na těch kontejnerech napsáno, co tam patří a nepatří !!!
Naopak, se stanovištěm u bytovek, které se vyváží 1x za 14 dní, můžeme být, myslím, zcela spokojeni.
starosta

O prázdninách se v naší obci konalo několik akcí. O soutěžích pořádaných SDH a Sokolem se zmiňujeme
na jiném místě, je dobře, že naše spolky udržují činnost a pořádání soutěží se stává tradicí. Zúčastnil jsem se
také dvou hezkých neoficiálních akcí 20.srpna.
V dopoledních hodinách to bylo „vaření na Benátkách“, ve večerních hodinách pak „Pouliční posezení“ na
plácku za školou....,

Doufám, že jsme s místostarostou se zelňačkou nezklamali

Při té souvislosti se musím zmínit o novele zákona o přestupcích vydané ve Sbírce zákonů pod
č.204/2015. Možná jste již zaznamenali v médiích, že od 1.10. tohoto roku nebude pořádání společenských
akcí tak jednoduché. Má to na svědomí předmětná novela zákona o přestupcích, která mění s účinností od 1.
října 2016 ustanovení § 47 zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního klidu, které zní :
„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit
výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“
A nyní citace výkladu ministerstva vnitra :
S účinností od 1. října 2016 obce nebudou mít možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím
rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná,
budou moci obce stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Předmětná novela tedy mění jen a pouze
formu, kterou mohou obce stanovovat výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná než
stanoví zákon. Je nezbytné si uvědomit, že stát obcím nebere žádné kompetence, neboť obce mohou i nadále
stanovit výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, avšak nyní už jen přímo v obecně
závazné vyhlášce.
Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí, tak žádný právní předpis neomezuje jejich konání a
rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení obce či města ani jiného orgánu veřejné správy. Tyto
akce se tak mohou na území obce či města konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční
klid. V případě konání jakýchkoliv akcí i po 22. hodině je totiž nezbytné respektovat ochranu nočního klidu
stanovenou zákonem o přestupcích. Případné výjimky z nočního klidu musí být předem schváleny
zastupitelstvem obce a určeny obecně závaznou vyhláškou. O výjimečných případech celoobecního významu
si, tak jako doposud, rozhoduje sama obec.
V případě, že obec obecně závaznou vyhláškou nezkrátí či nezruší dobu nočního klidu v den konání určité
akce, bude hlučné jednání fyzických osob tento den v zákonem stanovené době nočního klidu postižitelné a
obecní policie či obec jej bude řešit v rámci přestupkového jednání.
No, každý si to může přelouskat různým způsobem. Tvůrci zákona to jistě
mysleli dobře, obávám se však, že to moc do důsledku nedomysleli. V praxi to
bude patrně tak, že organizované spolky nahlásí své akce, které mohou trvat
déle než do 22.hodiny, a obce je zahrnou do obecně závazné vyhlášky.
Nedoporučují se však do těchto obecně závazných vyhlášek zahrnovat
rodinné nebo jiné soukromé oslavy. Přitom zde dopředu nevíte, jak se oslava
rozjede. Pak bude samozřejmě záležet na slušnosti, ale i toleranci všech
zúčastněných. Věřím, že např. zástupci Svazu měst a obcí budou proti této
vyhlášce, která ve svém důsledku může znamenat i narušení sousedských
vztahů, ještě lobovat.
starosta

Vyčištění Dunajky a Hlavňovského potoka
V minulém vydání zpravodaje jsem informoval o úmyslu správce toku Povodí Labe s.p., provést vyčištění
toku v okolí požární nádrže, kterou komplikuje výskyt zvláště chráněného živočicha, mihule potoční. Na místě
se koncem června konalo šetření za účasti zástupců naší obce, Povodí Labe s.p., rybářského svazu a Správy
CHKO. Výsledek jednání je následující. Povodí Labe s.p. provede na své náklady vybrání koryta v úseku od
Bornových po Kleinerovy, požární nádrž a úsek za požární nádrží. Z vybraného bahna budou rybáři vybírat
mihule, za což dostanou od Povodí Labe finanční odměnu. A nad vybíráním mihulí bude dohlížet pracovník
Správy CHKO, který určí jejich převoz na jiné místo. Naštěstí nebude muset lovit mihule odborná firma, to by
znamenalo takový nárůst nákladů, které by Povodí Labe nemohlo akceptovat a celá akce by se patrně vůbec
neuskutečnila. A můžeme být rádi, že Správa CHKO vůbec udělila vyjímku z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů, dle §56 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. A nakonec jsem se dozvěděl,
že Povodí Labe nemá ani místo kam materiál uložit! Jednám proto s Družstvem vlastníků o možnosti zaorat
potoční bahno na pole, jinak se vybrání potoka nedočkáme.
Co se týče projektu protipovodňových opatření, od Agroprojekce Litomyšl máme zpracován seznam
dotčených pozemků, kde bude muset dojít k záboru pozemků (v úseku koryta Dunajky) anebo k zapsání
věcného břemene do katastru nemovitostí (v prostoru případného rozlivu n-letých vod pod Nebíčkem). Již na
začátku se ukazuje, že jednání budou asi hodně složitá…..
starosta

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 5. října 2016 je zajištěn sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 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.
Hola, hola, škola volá !
Školní rok 2016/17 se již rozeběhl na plné obrátky a bukovická škola téměř "praská ve švech". Letos
nastoupilo 10 prvňáčků, a tím se počet žáků v naší škole zvýšil na 41. Aby nebyli naši žáci v tak velké přesile,
požádali jsme o výpomoc zkušenou paní učitelku Mgr. Alenu Bartoňovou, bývalou ředitelku ze ZŠ ve Velkém
Dřevíči. Další posilou do našeho "kantorského mančaftu" je paní Lada Sirková, která vykonává funkci
asistentky pedagoga.
V loňském roce na škole zdárně probíhal celoroční projekt Cirkus Kulička, aneb: Račte vstoupit! Jako
poděkování naším žákům bude nevšední zážitek během atraktivního projektu Cirkus Happy Kids, který bude
realizován v zářijovém týdnu od 18.9.-24.9.2016. Děti z celé naší základní školy spolu s našimi předškoláky z
MŠ se seznámí nejen s prostředím skutečného cirkusového šapitó, ale bude jim umožněno trénovat různé
cirkusové disciplíny pod vedením zkušených artistů (chůze po laně, černé divadlo, žongléři, klauni, fakíři,
kouzelníci, umělecké kousky na visuté hrazdě, akrobacie, role medvídka Happy a Mandy). Pro děti bude jistě
odměnou aplaus publika při jejich závěrečných vystoupeních. Tímto zveme nejen rodiče, ale i širokou
veřejnost na premiéru, příp. na závěrečné představení. Termíny s přesnými časy budou upřesněny.
Letos se můžeme těšit na rok se Čtyřlístkem. Spolu s kamarády Myšpulínem, Bobíkem, Fifinkou a
Pinďou děti zažijí ve školní družině i ve škole mnoho zajímavých aktivit, činností a dobrodružství.
Z plánovaných projektů byla schválena dotace z dotačního fondu KHK ve výši 17 tis.Kč na aktivity směřující k
prevenci rizikového chování a ke zdravému životnímu stylu. Projekt nese název "Víme, co je pro nás dobré".
V tomto školním roce zažádáme v ZŠ i MŠ o dotaci z ESF na tzv. šablony. Výzva se týká usnadnění
inkluzívního vzdělávání a podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů.
Projekt na úpravu školní zahrady schválen nebyl, proto se snažíme o obnovu zahrady a herních prvků
ve spolupráci s obcí a s rodiči. Snad se nám to alespoň částečně podaří.
Přeji všem žákům, dětem, zaměstnancům školy i rodičům šťastný rozjezd do nového školního roku.

Irena Dobiasová - ZŠ a MŠ Bukovice

Zprávičky ze školky:
Prázdniny jsou za námi, ale léto nám stále pokračuje. Naše "Školka - Šikulka", tak jsme si nazvali
letošní školní rok, je přesto už v plném proudu. Máme zapsaných 24 dětí, z toho 7 nových. Pro naše nováčky
jsme připravili značky, seznamujeme je s jejich staršími kamarády a s tím, jak to u nás ve školce chodí. Počasí
nám dopřává trávit co nejvíce času venku, kde pozorujeme vše, co se kolem děje. Chystáme se letos
poznávat různá řemesla a povolání, a tak máme naplánováno nejen spoustu práce, ale i různé výlety a
exkurze. Hned v září bychom měli nahlédnout pod pokličku do cirkusu a pak se vydat do mlýna Dřevíčku, kde
nám pan mlynář ukáže, že bez práce nejsou koláče. Naši činnost můžete po celý rok sledovat na stránkách
školy www.zsbukovice.cz/mateřská škola
Lenka Svatoňová – ZŠ a MŠ Bukovice

Úspěchy uplynulé soutěžní sezóny
Nízká Srbská 8. 5. 2016- požární útok, štafeta 4x 60 m,
štafeta dvojic - mladší 10. ze 14 družstev, starší 3. z 20
družstev,
Bohdašín 14. 5. 2016 - požární útok, štafeta 4x 60 m,
štafeta dvojic - mladší 6. ze 14 družstev, starší 2. z 15
družstev.
S uspokojivými výsledky v soutěžích jsme se
probojovali až do okresního kola, které se uskutečnilo 28.
května v Náchodě. Od rána jsme závodili ve štafetě CTIF,
požárním útoku CTIF, štafetě 4 x 60 metrů, štafetě dvojic a
požárním útoku. Mladší závodili skvěle. Družstvo ve složení
Viktorka Mrnková, Káťa Trojtlová, Jiřík Kutík, Adam Leppelt, Honza Ther, Apolenka Hanušová, Klárka
Řeháková, Anežka Johnová a Šárka Pavlovičová se radovalo z úspěchu. Stáli "na bedně" na stříbrném
stupínku! Družstvo starších by dopadlo lépe, kdyby nezačalo pršet. První útok nedopadl dobře a druhé kolo
bylo přes vytvralý déšť zrušeno. Výsledek stačil pouze na 5. místo.
Výborně se dařilo Adéle Leppeltové v závodě jednotlivců. V běhu na 60 metrů s překážkami vybojovala
28. 5. 2016 titul Přeborník okresu - 1. místo - s časem 16,09 sekund v kategorii starší. Den nato v závodě
"Východočeské stovky" startovala letos úplně poprvé a získala 7. místo, čas 21,0 sekund v kategorii
dorostenky. V krajském kole 18. 6. 2016 v Nové Pace obsadila parádní 2. místo.
Táborníci - mladí hasiči
Letos to byl už patnáctý rok, co jsme tábořili společně s Nízkou Srbskou a celkově se počtu táborů
blížíme k číslu 60! Více než 14 dnů jsme pobývali v přírodě pod kopcem Bobří vrch blízko Janoviček. Stany s
podsadou (máme jich už dostatečný počet, že si nemusíme půjčovat), táborová vlajka, stoly a lavice coby
jídelna pod širou oblohou, dřevěná chata, kde je kuchyň, sociální zařízení a zázemí pro případ deště, brutar,
ve kterém se topí a ohřívá voda na mytí ešusů, ohniště, smějící se děti, zvuk sekyrky při štípání dřeva, vůně
táborové kuchyně, sluníčko i kapky deště, cvrčci a poletující motýli na louce nad chatou, poletující světlušky
po setmění... táborničení ani po těch letech neztrácí své kouzlo. Klidně se myšlenkami přeneste při čtení
řádek mezi táborníky :-)
Táborníci se hned po příjezdu nescházeli pod Janovičkami, ale v Londýně - přímo pod Big Benem. V
klubu gentlemanů se cestovatel Willi Fog vsadil, že objede celý svět za 80 dní. Před putováním si cestující
museli zajistit cestovní pas - fotografie, vyšetření u lékaře, vyšetření u psychologa.... až od nejvyššího státního
úředníka získali povolení cestovat. Cestovali jsme parním vlakem, horkovzdušným balónem, lodí a převáželi
nás i sloni. Kam jsme se podívali a co jsme zažili? Ve Francii jsme stavěli Eifellovky, v Itálii unesla instruktory
mafie, v Egyptě jsme hledali diamanty, v Indii jsme nešťastnou náhodou zapálili místní modlitebnu, v Japonsku
jsme u jídla mlaskali, přihlíželi zápasům sumo, setkali se s gejšou, v San Franciscu jsme si zahráli v casinu a
nakonec oslavili ukončení cesty kolem světa, protože všechno dobře dopadlo.
Služební oddíl topil v kotli, umýval nádobí z táborové kuchyně, pomáhal s úklidem chaty. Táborníci
zkoušeli pracovat se sekyrkou a pilou, škrabali brambory. V první parné dny nás přijeli navštívit naši hasiči a
takový vodní tobogán z kopce od lesa k chatě.... to byla paráda! Pár šrámů z dojezdu a ošlehání trávou jsme
vydrželi. Batikovali jsme trička, dobarvovali barvami, hráli turnaj ve vybíjené a přehazované, závodili jako
olympionici, odvážlivci prošli noční stezku odvahy, noční hry "Aladinova lampa" a "Lístečkovaná" patřili mezi
nejoblíbenější. Vaření a pečení na ohni se protáhlo až do večera. Všichni táborníci byli od ohně řádně
umounění. Jedno táborové dopoledne jsme si užili na opravdické střelnici Hubert v Broumově - Olivětíně. Kvůli
bezpečnosti tam mohly jít jen větší děti. Malé děti zůstaly v táboře a střílely ze vzduchovky na špalíky a
vyzkoušely též rychlostřelbu. Byli jsme proškoleni z bezpečnosti práce na střelnici, seznámeni se zbraněmi,
střelivem i dalšími pomůckami používanými při střelbě. Byly vyhlášeny soutěže ve střelbě z malorážkových
zbraní: na 10 m z koltu a z pistole na terč, na 50 m na terč s kamzíkem, na 25 m na terč s nosorožcem.
Střelby byly skutečný zážitek. Ještě dlouho jsme v táboře rozebírali zážitky, kdo kam trefil do zvířecího terče a
jak byla střela ohodnocena.
Kouzelnými zákoutími jako stvořenými pro dětskou hru byla kupa jemného štěrku k zahrabávání se
jako do písku, strom s větvemi až na zem, kde se dalo schovávat a popovylézat na větve, houpačka na
višni,........ Osobní volno jsme si trávili fotbálkem či vybíjenou na táborovém náměstíčku, zpíváním s kytarou
nebo pinpongem.
Perličky ze slovních projevů vedoucích, kterými nevědomky zpestřovali táborový život:
Při obědě: "Matěji, zvedni si z ešusu ten VÝBOR...." - příbor
Příprava na dopolední výlet: "Máme tady ty 4 POKLADNY, kdo je vezme?" - lékárny
Při večerním nástupu: "Tady někdo pořád JÍ a PÍ....." - jí a pije
... a to si vedoucí před táborem musí podle zákona od svých ošetřujících lékařů zajistit potvrzení, že jsou

schopni práce s dětmi :-)
O děti se starali: Eva Vašatová (Raková),
Petr Hejnyš, Tomáš Macura, Vašek a Martin
Cvikýřovi, Mirek Leppelt, Vládik Partel a já,
tábornické pupíky naplňovali lahodnými pokrmy:
Blanka Partelová a Láďa Prouza, pomocnou
instruktorskou rukou byla parta děvčat, letitých
tábornic: Kačka Vašatová, Áďa Leppeltová, Petra
Myšičková, Julča Shejbalová, Nikča Macurová a
Martina Pešková. Všem pečujícím patří za jejich
práci veliký dík. Starali se o 40 dětí "ve dne, v
noci", většina dospěláků v rámci jejich vlastní
dovolené.
Na tábor jsme získali dotaci Královéhradeckého kraje ve výši 9.000 Kč a dotaci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ve výši 14.742 Kč. Finance jsme využili k pořízení cen za celotáborovou hru, táborovou
olympiádu a na materiál potřebný při táborničení.
Monika Leppeltová - vedoucí mládeže SDH Bukovice

Tenisový turnaj čtyřher v Bukovici
V sobotu, 6.srpna, se na bukovických kurtech konal turnaj v tenisových čtyřhrách. Zúčastnilo se ho 20 párů
z náchodského okresu, které byly rozlosovány do čtyřech skupin, kde se hrálo systémem každý s každým na
jeden set do 6 gemů. Do vyřazovacích bojů postupovaly první čtyři páry, umístění ve skupinách bylo důležité
kvůli nasazení do pavouka, protože vítězové skupin byli nasazeni na páry, které skončily v dalších skupinách
poslední. Favorité své osmifinálové a čtvrtfinálové zápasy zvládli a turnaj se obešel bez překvapení. Vítězem
se stali hronovští Vojta Rýgl – Jan Marx, kteří ve finále porazili polické hráče, ovšem hrající za Sokol Bukovice,
Švorčíka s Taucem, poraženými semifinalisty na pomyslném bronzovém stupínku byli bukovičtí Kubín Chocholouš a Dražinovský - Kleprlík (Hronov).
I přesto, že celá akce byla časově dost náročná, přece jen, odehrálo se 53 setů na třech kurtech, vše se i díky
skvělému počasí podařilo zvládnout. Poděkování za skvělou přípravu a organizaci turnaje a též za precizní
vedení kantýny a financí zasluhují Petr Skalický a Pavel Vítek. Protože jsme se zase dočkali vyschnutí
pramene u sokolovny, poděkovat musím touto cestou i hasičům za pokropení kurtů.
Pořadatelé děkují všem sponzorům za věcné příspěvky. Byli to :
KJ MAX Velké Poříčí, Hauk s.r.o., Primátor a.s. Náchod, Papillons a.s. Králíky, Drogerie Vávrovi, Občerstvení
Exner, Bar Pluto, Frost Food, Obec Bukovice.
MŠ
74.ročník volejbalového turnaje
V sobotu, 27.srpna, se na bukovických kurtech konal 74.ročník tradičního posvícenského volejbalového
turnaje. Již dopředu bylo jasné, že pořádání turnaje bude komplikovat stav prameniště, které se využívá ke
kropení kurtů. Prameniště je zcela bez vody, ačkoli letošní rok tak suchý nebyl. Opět nám vypomohli hasiči a
všechna tři hřiště večer před turnajem prolili cisternou vody, během dne jsme kurty stříkali hadicí
z vodovodního řadu. Do budoucna máme domluveno s VAK Náchod, že budeme moci používat vrt v blízkosti
bývalé vodárny, vše se dořešuje legislativně.
Turnaj byl potřetí uspořádán výhradně jako turnaj smíšených družstev, tedy s minimálně dvěma ženami
v každém družstvu. Potěšilo nás, že si turnaj nachází v tomto způsobu organizace oblibu, většina loňských
účastníků dorazila i letos. Celkově se dostavilo 9 družstev, trochu méně než loni, jako každý rok s podivnými
názvy. Rozdělili jsme je do dvou výkonnostních kategorií. Silnější týmy hrály ve 4-členné skupině každý
s každým na dva vítězné sety. Zvítězilo družstvo nazvané „Bukovice“, ale nenechme se mýlit, z bukovických tu
hráli pouze Pavel Vítek a pak Honza Voborník, jinak hrající za Červený Kostelec doplnění nadějnými mladými
hráči Červeného Kostelce. V nejkvalitnějším zápase turnaje porazili Slovan Broumov.
Týmy slabší výkonostní kategorie hrály též ve skupině každý s každým na dva hrané sety, tedy i s možností
remízy. Zde byly účastníci velmi vyrovnaní a turnaj se díky nim i pěkně protáhl. Zvítězilo náchodské družstvo
„Na komíně“ před tradičním účastníkem „Kousadly“, za něj hrál domácí Pavel Švejdar.
Konečné pořadí :
„profi“ kategorie
1. Bukovice
2. Slovan Broumov
3. Totální rozklad
4. Sport Hotárek

„amatérská“ kategorie
1. Na komíně
2. Kousadla
3. Radechová
4. Studnice
5. Irshai

Pořadatelé ještě jednou tímto velice děkují bukovickým hasičům za výpomoc a děkují všem sponzorům za
finanční a věcné příspěvky. Jsou to :
Sport Hotárek, Elektro Rudolf, Primátor a.s., OÚ Bukovice, Pepsico a.s. Teplice n.M., Koloniál Renata, Lékárna Kuklík,
Frost Food Rokytnice n.J., Auto Hotárek, Grim a synové, Kvíčerovská pekárna, Topenářství Sádovský, Honza Jirman s
gulášem, H-S sport Praha a Picollo Praha.

Boje byly nesmlouvavé ...

... ale bylo na co koukat

... vítězný tým, v pozadí vrchní kropič

Z mé strany děkuji všem, kteří se podíleli na celé přípravě turnaje, na přípravě řízků a posvícenských koláčů a též
celodenní obsluze kantýny. Je nás na to málo, někdy nás to už nebaví, někdy se i pohádáme, ale musíme vydržet a
dotáhnout tradici do 100.ročníku
MŠ

S potěšením vám oznamuji, že se naše obec připojila do systému
Centrální evidence ztrát a nálezů. Proto vše, co se v obci nalezne a
bude přineseno na naši podatelnu, bude nově online na
www.eztraty.cz (a na stránkách obce/městské části). Dodavatel řešení
navíc zavádí unikátní kód, který si na svůj předmět nalepíte - pravděpodobnost, že se vaším telefonem,
deštníkem nebo brýlemi znovu shledáte, díky tomu razantně vzroste. Nálepky neobsahují ani vaše jméno ani
adresu, nejsou nijak rušivé a vrátit vám ztracenou věc díky tomu bude hračka. Nálepky si můžete sami
vytisknout na www.eztraty.cz nebo zakoupit odolnější v našem Informačním centru.

Kapitola XVIII.
Vážení čtenáři,
v letošním roce uplyne již 240 let od povstání neboli rebelie poddaných sedláků na Broumovsku.
Mezi běžnými čtenáři tato rebelie, na rozdíl od povstání sedláků z roku 1775, není tak známá.
Připomeňme si proto některé skutečnosti o tomto broumovském povstání,
které ač mnohem menšího rozsahu vzhledem k tomu, že se týkalo jen
broumovského regionu, mělo s povstáním na Policku stejný základ, tedy
útisk poddaných klášterní vrchností. Značný úbytek práceschopného
obyvatelstva počátkem sedmdesátých let osmnáctého století a vlivem
chudoby a stále se zvyšující bídy obyvatel, to vše přispívalo k rozšiřování
fám o tzv. „zlatém patentu“ mezi venkovským obyvatelstvem, který měl nejen
zrušit nevolnictví ale také omezit, ne-li zrušit povinnost roboty ve prospěch

vrchnosti, ať se jednalo o vrchnost světskou nebo církevní. Připomeňme si proto, že nevolnictví bylo
zrušeno až roku 1781, robota dokonce až v roce 1848. Za této situace vypukaly v různých částech země
nepokoje a rebelie vůči vrchnosti, iniciované především nespokojeným venkovským obyvatelstvem, tedy
vykořisťovanými sedláky na vesnicích. Jedním z lokálních povstání, tedy rebelií, bylo v roce 1776 i vzbouření
se sedláků a obyvatel na Broumovsku, o kterém si něco řekneme v následujících řádcích.
V tomto povstání se poddaní, tedy nevolníci měli rozhodnout buď pro novou robotu podle robotního
patentu Marie Terezie (vydaného v r. 1775), rakouské císařovny (vládla od r. 1740 do r. 1780, od r. 1765
vládla společně se synem Josefem II.), nebo pro robotní povinnost starou. Mezi nevolníky se však v té době
rozšířila pověst, že robota bude brzy zrušena a zůstane jen těm, kteří si vyberou buď starý, nebo nový způsob
robotní povinnosti.
Poslední broumovské selské povstání
(rebelie) vypuklo 16.10.1776. Toho dne přitáhli
do
klášterní
vrchnostenské
kanceláře
v Broumově sedláci ze Šonova se svým šolcem
a dožadovali se při jednání s provizorem
(vedoucím hospodářským úředníkem) P. Odilo
Kulichem,
zrušení
robotní
povinnosti,
vykonávané ve prospěch církevní vrchnosti.
Předložili současně petici, aby jim bylo důkladně
vysvětleno, kolik dnů v týdnu a v roce by měli
skutečně robotovat. Vrchní úředník však jejich
petici roztrhal a pohrozil jim, že je nechá
zatknout a odvést do vězení v Hradci Králové. Poddaní sedláci se však neuklidnili a vrchnostenskou kancelář
nevyklidili. Opat Rautenstrauch mezitím odjel do Halbstadtu (Meziměstí) na ryby a zanechal v klášteře své
úředníky, ať si poradí sami. Ti si ovšem sami poradit nemohli a tak odpoledne téhož dne přijel za opatem do
Meziměstí provizor a upozornil jej, že poddaní sedláci se stále bouří. Opat ihned napsal dopis krajskému
hejtmanu do Jaroměře, aby na broumovsko vyslal vojsko a vrátil se do Broumova. Před kanceláří našel na
300 rozhořčených poddaných. Poté odešel do kláštera, dal uzavřít vchod do prelatury a střežit jej čtyřmi
silnými muži. Pak nařídil, aby se řeholníkům podávala
večeře, ale benediktini však byli vystrašeni a tak nařídil,
aby při večeři hrála hudba, aby jim pozvedl náladu.
Již v noci však dal zabalit nejcennější věci do beden a
na druhý den, 17.10. ráno dal zapřahat a sedlat koně a
v 7 hodin ráno odjel společně s provizorem Odilo
Aulichem do Police nad Metují, kde se zastavil v jemu
podřízeném klášteře. Odtud však odjel dále do
Jaroměře, kde požádal velitele vojenské posádky, aby
vyslal do Broumova jednu setninu vojska (rota tehdejšího vojska v síle cca 165 mužů). Pak odjel do
Sloupna a odtud žádal generála Wallise, aby
v Broumově zakročil proti vzbouřivším se sedlákům. Vzbouření sedláci zatím zůstali v klášterní kuchyni, ale
ráno 18.10. šla většina z nich do kostela na mši.
Zanedlouho poté dorazila do Broumova kompanie pěšáků z Jaroměře a
generál Wallis začal vyšetřovat příčiny povstání. Již dne 4.11.1776
z Broumova odjel, ale výsledek vyšetřování byl jednoznačný – klášter je
vykořisťovatelem poddaných a musí jim vrátit celkem 18.000 zlatých jako
náhradu za neprávem vybrané platby a odpustit poddaným 3.000 zlatých,
které poddaným poskytl na dosud nevykonanou robotu jako „půjčku“.
Výsledek vyšetřování se dostal do rukou pražského gubernátora, který je
potvrdil a navíc byl vynesen rozsudek nad provizorem Odilo Aulichem,
který si musí za zneužití moci odpykat jeden rok žaláře v Hradci Králové.
Opat Rautenstrauch se později pokusil ovlivnit císařovnu Marii Terezii, jejíž úctě se těšil, ale
nepochodil. Dvorní kancelář zprostila opata některých bodů, ze kterých jej Wallis obvinil, ale potvrdila, že musí
poddaným sedlákům zaplatit celou požadovanou náhradu. Císařovna mu naopak poradila, aby dvory
klášterního velkostatku rozparceloval a pronajal poddaným, čímž by se otázka robotní povinnosti na
broumovsku zcela vyřešila. Poddaní sedláci by za pronájem platili stálé poplatky a církevní vrchnost by tak
byla ušetřena tahanic s bouřícími se sedláky. A tak poslední povstání poddaných nevolníků na Broumovsku
skončilo nakonec přece jen úspěšně. Ke zrušení robotních povinností bylo ovšem ještě dost daleko.
(na základě článku Dr. Erika Bouzy a Vikipedie)

Informace pro občany – září 2016
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí léto, ikdyž to podle počasí nevypadá, a začal nový školní rok. Věřím, že jste během
letních měsíců prožili spoustu krásných chvil doma i ve světě.
Jistě si všimli, že jsme dočasně opustili prostory obecního úřadu, kde probíhá rekonstrukce. Budou rozšířena
sociální zařízení, vybudována nová kuchyňka a především změníme způsob vytápění. Zmizí nevzhledná
akumulační kamna a bude instalováno teplovodní vytápění zemním plynem. Celkově by se měl vzhled úřadu
podstatně zlepšit. Akci zastřešuje firma SMI Group s.r.o. Broumov, která vyhrála ve výběrovém řízení.
Předpokládaný rozpočet akce je 1,1 mil. Kč. Věříme, že termín předání akce na začátku listopadu bude
dodržen a že setkání důchodců a oslava padesátin jednoho našeho zastupitele bude již v novém. Potíže jsou
zatím jen trochu se správcem plynové distribuční soustavy kvůli vybudování přípojky, no, předpisy jsou
předpisy.
Stavební práce jsou na začátku ....

starosta

Celkem bez problémů jsme se přestěhovali do prostor nad prodejnou. Velký dík patří všem, kteří pomohli při
stěhování a též firmě Rudolf-net za bleskové zajištění internetového připojení, bez něhož v dnešní době už
nemůže existovat nikdo, a za propojení počítačových sestav, s čímž bychom se asi trochu trápili.
Nehovoří se mně lehce o naší prodejně potravin, je to velké zklamání. Vietnamským provozovatelům jsem
zaslal dopis, kde jsem je upozornil, že nedostali prodejnu k tomu, aby v ní vařili nudle, ale k tomu, aby tu
prodávali potraviny, kopii jsem též jinému vietnamskému obchodníkovi z Police s nímž se stýkají, a který umí
dobře česky. Po dnešním jednání ale můžu sdělit, že již prodejnu provozovat nebudou a budeme ji mít zase
uzavřenu. Je tu nápad provozovat prodejnu pro školu a starší občany několik hodin denně ve vlastní režii.
Každopádně, uvítám každou radu a nápad i od Vás.
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 23. září 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici

Program: 1. Dotace

2. Rozpočtové opatření
3. Majetkoprávní záležitosti
Těšíme se na Vás

4. Různé

Odpady
Pro biologický odpad třídící občany jistě není novinkou, že na stanovišti za hřištěm je jiný, zelený hákový
kontejner. Dodala jej firma Kovok kontejnery Olomouc, v ceně 42500 Kč a podařilo se nám získat dva tyto
kontejnery z dotace (70%) Královéhradeckého kraje v titulu „Odpadové hospodářství v obcích do 500
obyvatel“. Znamená to pro nás také velkou úsporu provozních nákladů neboť za kontejner v pronájmu jsme
platili 30 Kč denně. Nyní se můžeme těšit na připravovanou výstavbu kompostárny Zemědělského družstva
Ostaš Žďár n.M., což by podstatně uspořilo i náklady na přepravu, nyní je zelený odpad odvážen na
kompostárnu ve Žďárkách.
Druhý hákový kontejner je zatím umístěn ve sběrném dvoře a
ukládá se do něj velkoobjemový odpad. Starý kontejner jsme
odprodali za cenu šrotu Technickým službám Náchod. I zde jsme
docílili velké úspory nákladů, protože tento starý kontejner se
dvěma oky uměly natáhnout a na skládku dopravit pouze vozidla
zmíněných Technických služeb Náchod a konečná cena za
uložení odpadu na skládku ve Rtyni byla opravdu strašná.
Další potěšující zprávou je, že na opravu kontejnerového stání,
které bylo provedeno na jaře, jsme získali, též od krajského
úřadu, dotaci ve výši 33 tis. Kč z titulu „Nakládání s odpady“.
Dotace byla sice dost pokrácena, ale vzhledem k tomu, že jsme
byli úspěšní i loni, ani jsem ji nečekal. Další řádky ke kontejnerům
na tříděný odpad už moc veselé nebudou. Kolem kontejnerů je
občas otřesný nepořádek. Někdy je to i vinou svozové firmy, už se stalo, že
vyvezla jen jeden kontejner na plasty a pak se kolem hromadí další pytle, s čímž
my asi, kromě stížností firmě Marius Pedersen, nic neuděláme. Ale je velice
smutné, že někteří občané si z kontejnerového stanoviště udělali odložiště
nepotřebných věcí. Až se někdy nechce věřit tomu, že to udělali místní. Předně
musím říct, že nelze svádět vinu na obecního pracovníka, to by opravdu nedělal
nic jiného, než stál u kontejnerů. Všem, kteří se na tomto stavu podílíte sděluji, že
si tím opravdu jen vyřešíte problém u sebe a přenášíte ho na obec.
Do kontejnerů na plast patří jen a pouze plast k recyklaci, výrazně neznečištěný,
z pračky s kovovým bubnem mnoho plastového recyklátu nevznikne !!! Do
kontejnerů na sklo pouze sklo, ne sklo lepené, karbonátové, drátěné nebo
dokonce keramika. Tyto věci házejte do popelnice, objemnější vozte do sběrného
dvora.
Vždyť je to na těch kontejnerech napsáno, co tam patří a nepatří !!!
Naopak, se stanovištěm u bytovek, které se vyváží 1x za 14 dní, můžeme být, myslím, zcela spokojeni.
starosta

O prázdninách se v naší obci konalo několik akcí. O soutěžích pořádaných SDH a Sokolem se zmiňujeme
na jiném místě, je dobře, že naše spolky udržují činnost a pořádání soutěží se stává tradicí. Zúčastnil jsem se
také dvou hezkých neoficiálních akcí 20.srpna.
V dopoledních hodinách to bylo „vaření na Benátkách“, ve večerních hodinách pak „Pouliční posezení“ na
plácku za školou....,

Doufám, že jsme s místostarostou se zelňačkou nezklamali

Při té souvislosti se musím zmínit o novele zákona o přestupcích vydané ve Sbírce zákonů pod
č.204/2015. Možná jste již zaznamenali v médiích, že od 1.10. tohoto roku nebude pořádání společenských
akcí tak jednoduché. Má to na svědomí předmětná novela zákona o přestupcích, která mění s účinností od 1.
října 2016 ustanovení § 47 zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního klidu, které zní :
„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit
výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“
A nyní citace výkladu ministerstva vnitra :
S účinností od 1. října 2016 obce nebudou mít možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím
rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná,
budou moci obce stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Předmětná novela tedy mění jen a pouze
formu, kterou mohou obce stanovovat výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná než
stanoví zákon. Je nezbytné si uvědomit, že stát obcím nebere žádné kompetence, neboť obce mohou i nadále
stanovit výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, avšak nyní už jen přímo v obecně
závazné vyhlášce.
Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí, tak žádný právní předpis neomezuje jejich konání a
rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení obce či města ani jiného orgánu veřejné správy. Tyto
akce se tak mohou na území obce či města konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční
klid. V případě konání jakýchkoliv akcí i po 22. hodině je totiž nezbytné respektovat ochranu nočního klidu
stanovenou zákonem o přestupcích. Případné výjimky z nočního klidu musí být předem schváleny
zastupitelstvem obce a určeny obecně závaznou vyhláškou. O výjimečných případech celoobecního významu
si, tak jako doposud, rozhoduje sama obec.
V případě, že obec obecně závaznou vyhláškou nezkrátí či nezruší dobu nočního klidu v den konání určité
akce, bude hlučné jednání fyzických osob tento den v zákonem stanovené době nočního klidu postižitelné a
obecní policie či obec jej bude řešit v rámci přestupkového jednání.
No, každý si to může přelouskat různým způsobem. Tvůrci zákona to jistě
mysleli dobře, obávám se však, že to moc do důsledku nedomysleli. V praxi to
bude patrně tak, že organizované spolky nahlásí své akce, které mohou trvat
déle než do 22.hodiny, a obce je zahrnou do obecně závazné vyhlášky.
Nedoporučují se však do těchto obecně závazných vyhlášek zahrnovat
rodinné nebo jiné soukromé oslavy. Přitom zde dopředu nevíte, jak se oslava
rozjede. Pak bude samozřejmě záležet na slušnosti, ale i toleranci všech
zúčastněných. Věřím, že např. zástupci Svazu měst a obcí budou proti této
vyhlášce, která ve svém důsledku může znamenat i narušení sousedských
vztahů, ještě lobovat.
starosta

Vyčištění Dunajky a Hlavňovského potoka
V minulém vydání zpravodaje jsem informoval o úmyslu správce toku Povodí Labe s.p., provést vyčištění
toku v okolí požární nádrže, kterou komplikuje výskyt zvláště chráněného živočicha, mihule potoční. Na místě
se koncem června konalo šetření za účasti zástupců naší obce, Povodí Labe s.p., rybářského svazu a Správy
CHKO. Výsledek jednání je následující. Povodí Labe s.p. provede na své náklady vybrání koryta v úseku od
Bornových po Kleinerovy, požární nádrž a úsek za požární nádrží. Z vybraného bahna budou rybáři vybírat
mihule, za což dostanou od Povodí Labe finanční odměnu. A nad vybíráním mihulí bude dohlížet pracovník
Správy CHKO, který určí jejich převoz na jiné místo. Naštěstí nebude muset lovit mihule odborná firma, to by
znamenalo takový nárůst nákladů, které by Povodí Labe nemohlo akceptovat a celá akce by se patrně vůbec
neuskutečnila. A můžeme být rádi, že Správa CHKO vůbec udělila vyjímku z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů, dle §56 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. A nakonec jsem se dozvěděl,
že Povodí Labe nemá ani místo kam materiál uložit! Jednám proto s Družstvem vlastníků o možnosti zaorat
potoční bahno na pole, jinak se vybrání potoka nedočkáme.
Co se týče projektu protipovodňových opatření, od Agroprojekce Litomyšl máme zpracován seznam
dotčených pozemků, kde bude muset dojít k záboru pozemků (v úseku koryta Dunajky) anebo k zapsání
věcného břemene do katastru nemovitostí (v prostoru případného rozlivu n-letých vod pod Nebíčkem). Již na
začátku se ukazuje, že jednání budou asi hodně složitá…..
starosta

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 5. října 2016 je zajištěn sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 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.
Hola, hola, škola volá !
Školní rok 2016/17 se již rozeběhl na plné obrátky a bukovická škola téměř "praská ve švech". Letos
nastoupilo 10 prvňáčků, a tím se počet žáků v naší škole zvýšil na 41. Aby nebyli naši žáci v tak velké přesile,
požádali jsme o výpomoc zkušenou paní učitelku Mgr. Alenu Bartoňovou, bývalou ředitelku ze ZŠ ve Velkém
Dřevíči. Další posilou do našeho "kantorského mančaftu" je paní Lada Sirková, která vykonává funkci
asistentky pedagoga.
V loňském roce na škole zdárně probíhal celoroční projekt Cirkus Kulička, aneb: Račte vstoupit! Jako
poděkování naším žákům bude nevšední zážitek během atraktivního projektu Cirkus Happy Kids, který bude
realizován v zářijovém týdnu od 18.9.-24.9.2016. Děti z celé naší základní školy spolu s našimi předškoláky z
MŠ se seznámí nejen s prostředím skutečného cirkusového šapitó, ale bude jim umožněno trénovat různé
cirkusové disciplíny pod vedením zkušených artistů (chůze po laně, černé divadlo, žongléři, klauni, fakíři,
kouzelníci, umělecké kousky na visuté hrazdě, akrobacie, role medvídka Happy a Mandy). Pro děti bude jistě
odměnou aplaus publika při jejich závěrečných vystoupeních. Tímto zveme nejen rodiče, ale i širokou
veřejnost na premiéru, příp. na závěrečné představení. Termíny s přesnými časy budou upřesněny.
Letos se můžeme těšit na rok se Čtyřlístkem. Spolu s kamarády Myšpulínem, Bobíkem, Fifinkou a
Pinďou děti zažijí ve školní družině i ve škole mnoho zajímavých aktivit, činností a dobrodružství.
Z plánovaných projektů byla schválena dotace z dotačního fondu KHK ve výši 17 tis.Kč na aktivity směřující k
prevenci rizikového chování a ke zdravému životnímu stylu. Projekt nese název "Víme, co je pro nás dobré".
V tomto školním roce zažádáme v ZŠ i MŠ o dotaci z ESF na tzv. šablony. Výzva se týká usnadnění
inkluzívního vzdělávání a podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů.
Projekt na úpravu školní zahrady schválen nebyl, proto se snažíme o obnovu zahrady a herních prvků
ve spolupráci s obcí a s rodiči. Snad se nám to alespoň částečně podaří.
Přeji všem žákům, dětem, zaměstnancům školy i rodičům šťastný rozjezd do nového školního roku.

Irena Dobiasová - ZŠ a MŠ Bukovice

Zprávičky ze školky:
Prázdniny jsou za námi, ale léto nám stále pokračuje. Naše "Školka - Šikulka", tak jsme si nazvali
letošní školní rok, je přesto už v plném proudu. Máme zapsaných 24 dětí, z toho 7 nových. Pro naše nováčky
jsme připravili značky, seznamujeme je s jejich staršími kamarády a s tím, jak to u nás ve školce chodí. Počasí
nám dopřává trávit co nejvíce času venku, kde pozorujeme vše, co se kolem děje. Chystáme se letos
poznávat různá řemesla a povolání, a tak máme naplánováno nejen spoustu práce, ale i různé výlety a
exkurze. Hned v září bychom měli nahlédnout pod pokličku do cirkusu a pak se vydat do mlýna Dřevíčku, kde
nám pan mlynář ukáže, že bez práce nejsou koláče. Naši činnost můžete po celý rok sledovat na stránkách
školy www.zsbukovice.cz/mateřská škola
Lenka Svatoňová – ZŠ a MŠ Bukovice

Úspěchy uplynulé soutěžní sezóny
Nízká Srbská 8. 5. 2016- požární útok, štafeta 4x 60 m,
štafeta dvojic - mladší 10. ze 14 družstev, starší 3. z 20
družstev,
Bohdašín 14. 5. 2016 - požární útok, štafeta 4x 60 m,
štafeta dvojic - mladší 6. ze 14 družstev, starší 2. z 15
družstev.
S uspokojivými výsledky v soutěžích jsme se
probojovali až do okresního kola, které se uskutečnilo 28.
května v Náchodě. Od rána jsme závodili ve štafetě CTIF,
požárním útoku CTIF, štafetě 4 x 60 metrů, štafetě dvojic a
požárním útoku. Mladší závodili skvěle. Družstvo ve složení
Viktorka Mrnková, Káťa Trojtlová, Jiřík Kutík, Adam Leppelt, Honza Ther, Apolenka Hanušová, Klárka
Řeháková, Anežka Johnová a Šárka Pavlovičová se radovalo z úspěchu. Stáli "na bedně" na stříbrném
stupínku! Družstvo starších by dopadlo lépe, kdyby nezačalo pršet. První útok nedopadl dobře a druhé kolo
bylo přes vytvralý déšť zrušeno. Výsledek stačil pouze na 5. místo.
Výborně se dařilo Adéle Leppeltové v závodě jednotlivců. V běhu na 60 metrů s překážkami vybojovala
28. 5. 2016 titul Přeborník okresu - 1. místo - s časem 16,09 sekund v kategorii starší. Den nato v závodě
"Východočeské stovky" startovala letos úplně poprvé a získala 7. místo, čas 21,0 sekund v kategorii
dorostenky. V krajském kole 18. 6. 2016 v Nové Pace obsadila parádní 2. místo.
Táborníci - mladí hasiči
Letos to byl už patnáctý rok, co jsme tábořili společně s Nízkou Srbskou a celkově se počtu táborů
blížíme k číslu 60! Více než 14 dnů jsme pobývali v přírodě pod kopcem Bobří vrch blízko Janoviček. Stany s
podsadou (máme jich už dostatečný počet, že si nemusíme půjčovat), táborová vlajka, stoly a lavice coby
jídelna pod širou oblohou, dřevěná chata, kde je kuchyň, sociální zařízení a zázemí pro případ deště, brutar,
ve kterém se topí a ohřívá voda na mytí ešusů, ohniště, smějící se děti, zvuk sekyrky při štípání dřeva, vůně
táborové kuchyně, sluníčko i kapky deště, cvrčci a poletující motýli na louce nad chatou, poletující světlušky
po setmění... táborničení ani po těch letech neztrácí své kouzlo. Klidně se myšlenkami přeneste při čtení
řádek mezi táborníky :-)
Táborníci se hned po příjezdu nescházeli pod Janovičkami, ale v Londýně - přímo pod Big Benem. V
klubu gentlemanů se cestovatel Willi Fog vsadil, že objede celý svět za 80 dní. Před putováním si cestující
museli zajistit cestovní pas - fotografie, vyšetření u lékaře, vyšetření u psychologa.... až od nejvyššího státního
úředníka získali povolení cestovat. Cestovali jsme parním vlakem, horkovzdušným balónem, lodí a převáželi
nás i sloni. Kam jsme se podívali a co jsme zažili? Ve Francii jsme stavěli Eifellovky, v Itálii unesla instruktory
mafie, v Egyptě jsme hledali diamanty, v Indii jsme nešťastnou náhodou zapálili místní modlitebnu, v Japonsku
jsme u jídla mlaskali, přihlíželi zápasům sumo, setkali se s gejšou, v San Franciscu jsme si zahráli v casinu a
nakonec oslavili ukončení cesty kolem světa, protože všechno dobře dopadlo.
Služební oddíl topil v kotli, umýval nádobí z táborové kuchyně, pomáhal s úklidem chaty. Táborníci
zkoušeli pracovat se sekyrkou a pilou, škrabali brambory. V první parné dny nás přijeli navštívit naši hasiči a
takový vodní tobogán z kopce od lesa k chatě.... to byla paráda! Pár šrámů z dojezdu a ošlehání trávou jsme
vydrželi. Batikovali jsme trička, dobarvovali barvami, hráli turnaj ve vybíjené a přehazované, závodili jako
olympionici, odvážlivci prošli noční stezku odvahy, noční hry "Aladinova lampa" a "Lístečkovaná" patřili mezi
nejoblíbenější. Vaření a pečení na ohni se protáhlo až do večera. Všichni táborníci byli od ohně řádně
umounění. Jedno táborové dopoledne jsme si užili na opravdické střelnici Hubert v Broumově - Olivětíně. Kvůli
bezpečnosti tam mohly jít jen větší děti. Malé děti zůstaly v táboře a střílely ze vzduchovky na špalíky a
vyzkoušely též rychlostřelbu. Byli jsme proškoleni z bezpečnosti práce na střelnici, seznámeni se zbraněmi,
střelivem i dalšími pomůckami používanými při střelbě. Byly vyhlášeny soutěže ve střelbě z malorážkových
zbraní: na 10 m z koltu a z pistole na terč, na 50 m na terč s kamzíkem, na 25 m na terč s nosorožcem.
Střelby byly skutečný zážitek. Ještě dlouho jsme v táboře rozebírali zážitky, kdo kam trefil do zvířecího terče a
jak byla střela ohodnocena.
Kouzelnými zákoutími jako stvořenými pro dětskou hru byla kupa jemného štěrku k zahrabávání se
jako do písku, strom s větvemi až na zem, kde se dalo schovávat a popovylézat na větve, houpačka na
višni,........ Osobní volno jsme si trávili fotbálkem či vybíjenou na táborovém náměstíčku, zpíváním s kytarou
nebo pinpongem.
Perličky ze slovních projevů vedoucích, kterými nevědomky zpestřovali táborový život:
Při obědě: "Matěji, zvedni si z ešusu ten VÝBOR...." - příbor
Příprava na dopolední výlet: "Máme tady ty 4 POKLADNY, kdo je vezme?" - lékárny
Při večerním nástupu: "Tady někdo pořád JÍ a PÍ....." - jí a pije
... a to si vedoucí před táborem musí podle zákona od svých ošetřujících lékařů zajistit potvrzení, že jsou

schopni práce s dětmi :-)
O děti se starali: Eva Vašatová (Raková),
Petr Hejnyš, Tomáš Macura, Vašek a Martin
Cvikýřovi, Mirek Leppelt, Vládik Partel a já,
tábornické pupíky naplňovali lahodnými pokrmy:
Blanka Partelová a Láďa Prouza, pomocnou
instruktorskou rukou byla parta děvčat, letitých
tábornic: Kačka Vašatová, Áďa Leppeltová, Petra
Myšičková, Julča Shejbalová, Nikča Macurová a
Martina Pešková. Všem pečujícím patří za jejich
práci veliký dík. Starali se o 40 dětí "ve dne, v
noci", většina dospěláků v rámci jejich vlastní
dovolené.
Na tábor jsme získali dotaci Královéhradeckého kraje ve výši 9.000 Kč a dotaci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ve výši 14.742 Kč. Finance jsme využili k pořízení cen za celotáborovou hru, táborovou
olympiádu a na materiál potřebný při táborničení.
Monika Leppeltová - vedoucí mládeže SDH Bukovice

Tenisový turnaj čtyřher v Bukovici
V sobotu, 6.srpna, se na bukovických kurtech konal turnaj v tenisových čtyřhrách. Zúčastnilo se ho 20 párů
z náchodského okresu, které byly rozlosovány do čtyřech skupin, kde se hrálo systémem každý s každým na
jeden set do 6 gemů. Do vyřazovacích bojů postupovaly první čtyři páry, umístění ve skupinách bylo důležité
kvůli nasazení do pavouka, protože vítězové skupin byli nasazeni na páry, které skončily v dalších skupinách
poslední. Favorité své osmifinálové a čtvrtfinálové zápasy zvládli a turnaj se obešel bez překvapení. Vítězem
se stali hronovští Vojta Rýgl – Jan Marx, kteří ve finále porazili polické hráče, ovšem hrající za Sokol Bukovice,
Švorčíka s Taucem, poraženými semifinalisty na pomyslném bronzovém stupínku byli bukovičtí Kubín Chocholouš a Dražinovský - Kleprlík (Hronov).
I přesto, že celá akce byla časově dost náročná, přece jen, odehrálo se 53 setů na třech kurtech, vše se i díky
skvělému počasí podařilo zvládnout. Poděkování za skvělou přípravu a organizaci turnaje a též za precizní
vedení kantýny a financí zasluhují Petr Skalický a Pavel Vítek. Protože jsme se zase dočkali vyschnutí
pramene u sokolovny, poděkovat musím touto cestou i hasičům za pokropení kurtů.
Pořadatelé děkují všem sponzorům za věcné příspěvky. Byli to :
KJ MAX Velké Poříčí, Hauk s.r.o., Primátor a.s. Náchod, Papillons a.s. Králíky, Drogerie Vávrovi, Občerstvení
Exner, Bar Pluto, Frost Food, Obec Bukovice.
MŠ
74.ročník volejbalového turnaje
V sobotu, 27.srpna, se na bukovických kurtech konal 74.ročník tradičního posvícenského volejbalového
turnaje. Již dopředu bylo jasné, že pořádání turnaje bude komplikovat stav prameniště, které se využívá ke
kropení kurtů. Prameniště je zcela bez vody, ačkoli letošní rok tak suchý nebyl. Opět nám vypomohli hasiči a
všechna tři hřiště večer před turnajem prolili cisternou vody, během dne jsme kurty stříkali hadicí
z vodovodního řadu. Do budoucna máme domluveno s VAK Náchod, že budeme moci používat vrt v blízkosti
bývalé vodárny, vše se dořešuje legislativně.
Turnaj byl potřetí uspořádán výhradně jako turnaj smíšených družstev, tedy s minimálně dvěma ženami
v každém družstvu. Potěšilo nás, že si turnaj nachází v tomto způsobu organizace oblibu, většina loňských
účastníků dorazila i letos. Celkově se dostavilo 9 družstev, trochu méně než loni, jako každý rok s podivnými
názvy. Rozdělili jsme je do dvou výkonnostních kategorií. Silnější týmy hrály ve 4-členné skupině každý
s každým na dva vítězné sety. Zvítězilo družstvo nazvané „Bukovice“, ale nenechme se mýlit, z bukovických tu
hráli pouze Pavel Vítek a pak Honza Voborník, jinak hrající za Červený Kostelec doplnění nadějnými mladými
hráči Červeného Kostelce. V nejkvalitnějším zápase turnaje porazili Slovan Broumov.
Týmy slabší výkonostní kategorie hrály též ve skupině každý s každým na dva hrané sety, tedy i s možností
remízy. Zde byly účastníci velmi vyrovnaní a turnaj se díky nim i pěkně protáhl. Zvítězilo náchodské družstvo
„Na komíně“ před tradičním účastníkem „Kousadly“, za něj hrál domácí Pavel Švejdar.
Konečné pořadí :
„profi“ kategorie
1. Bukovice
2. Slovan Broumov
3. Totální rozklad
4. Sport Hotárek

„amatérská“ kategorie
1. Na komíně
2. Kousadla
3. Radechová
4. Studnice
5. Irshai

Pořadatelé ještě jednou tímto velice děkují bukovickým hasičům za výpomoc a děkují všem sponzorům za
finanční a věcné příspěvky. Jsou to :
Sport Hotárek, Elektro Rudolf, Primátor a.s., OÚ Bukovice, Pepsico a.s. Teplice n.M., Koloniál Renata, Lékárna Kuklík,
Frost Food Rokytnice n.J., Auto Hotárek, Grim a synové, Kvíčerovská pekárna, Topenářství Sádovský, Honza Jirman s
gulášem, H-S sport Praha a Picollo Praha.

Boje byly nesmlouvavé ...

... ale bylo na co koukat

... vítězný tým, v pozadí vrchní kropič

Z mé strany děkuji všem, kteří se podíleli na celé přípravě turnaje, na přípravě řízků a posvícenských koláčů a též
celodenní obsluze kantýny. Je nás na to málo, někdy nás to už nebaví, někdy se i pohádáme, ale musíme vydržet a
dotáhnout tradici do 100.ročníku
MŠ

S potěšením vám oznamuji, že se naše obec připojila do systému
Centrální evidence ztrát a nálezů. Proto vše, co se v obci nalezne a
bude přineseno na naši podatelnu, bude nově online na
www.eztraty.cz (a na stránkách obce/městské části). Dodavatel řešení
navíc zavádí unikátní kód, který si na svůj předmět nalepíte - pravděpodobnost, že se vaším telefonem,
deštníkem nebo brýlemi znovu shledáte, díky tomu razantně vzroste. Nálepky neobsahují ani vaše jméno ani
adresu, nejsou nijak rušivé a vrátit vám ztracenou věc díky tomu bude hračka. Nálepky si můžete sami
vytisknout na www.eztraty.cz nebo zakoupit odolnější v našem Informačním centru.

Kapitola XVIII.
Vážení čtenáři,
v letošním roce uplyne již 240 let od povstání neboli rebelie poddaných sedláků na Broumovsku.
Mezi běžnými čtenáři tato rebelie, na rozdíl od povstání sedláků z roku 1775, není tak známá.
Připomeňme si proto některé skutečnosti o tomto broumovském povstání,
které ač mnohem menšího rozsahu vzhledem k tomu, že se týkalo jen
broumovského regionu, mělo s povstáním na Policku stejný základ, tedy
útisk poddaných klášterní vrchností. Značný úbytek práceschopného
obyvatelstva počátkem sedmdesátých let osmnáctého století a vlivem
chudoby a stále se zvyšující bídy obyvatel, to vše přispívalo k rozšiřování
fám o tzv. „zlatém patentu“ mezi venkovským obyvatelstvem, který měl nejen
zrušit nevolnictví ale také omezit, ne-li zrušit povinnost roboty ve prospěch

vrchnosti, ať se jednalo o vrchnost světskou nebo církevní. Připomeňme si proto, že nevolnictví bylo
zrušeno až roku 1781, robota dokonce až v roce 1848. Za této situace vypukaly v různých částech země
nepokoje a rebelie vůči vrchnosti, iniciované především nespokojeným venkovským obyvatelstvem, tedy
vykořisťovanými sedláky na vesnicích. Jedním z lokálních povstání, tedy rebelií, bylo v roce 1776 i vzbouření
se sedláků a obyvatel na Broumovsku, o kterém si něco řekneme v následujících řádcích.
V tomto povstání se poddaní, tedy nevolníci měli rozhodnout buď pro novou robotu podle robotního
patentu Marie Terezie (vydaného v r. 1775), rakouské císařovny (vládla od r. 1740 do r. 1780, od r. 1765
vládla společně se synem Josefem II.), nebo pro robotní povinnost starou. Mezi nevolníky se však v té době
rozšířila pověst, že robota bude brzy zrušena a zůstane jen těm, kteří si vyberou buď starý, nebo nový způsob
robotní povinnosti.
Poslední broumovské selské povstání
(rebelie) vypuklo 16.10.1776. Toho dne přitáhli
do
klášterní
vrchnostenské
kanceláře
v Broumově sedláci ze Šonova se svým šolcem
a dožadovali se při jednání s provizorem
(vedoucím hospodářským úředníkem) P. Odilo
Kulichem,
zrušení
robotní
povinnosti,
vykonávané ve prospěch církevní vrchnosti.
Předložili současně petici, aby jim bylo důkladně
vysvětleno, kolik dnů v týdnu a v roce by měli
skutečně robotovat. Vrchní úředník však jejich
petici roztrhal a pohrozil jim, že je nechá
zatknout a odvést do vězení v Hradci Králové. Poddaní sedláci se však neuklidnili a vrchnostenskou kancelář
nevyklidili. Opat Rautenstrauch mezitím odjel do Halbstadtu (Meziměstí) na ryby a zanechal v klášteře své
úředníky, ať si poradí sami. Ti si ovšem sami poradit nemohli a tak odpoledne téhož dne přijel za opatem do
Meziměstí provizor a upozornil jej, že poddaní sedláci se stále bouří. Opat ihned napsal dopis krajskému
hejtmanu do Jaroměře, aby na broumovsko vyslal vojsko a vrátil se do Broumova. Před kanceláří našel na
300 rozhořčených poddaných. Poté odešel do kláštera, dal uzavřít vchod do prelatury a střežit jej čtyřmi
silnými muži. Pak nařídil, aby se řeholníkům podávala
večeře, ale benediktini však byli vystrašeni a tak nařídil,
aby při večeři hrála hudba, aby jim pozvedl náladu.
Již v noci však dal zabalit nejcennější věci do beden a
na druhý den, 17.10. ráno dal zapřahat a sedlat koně a
v 7 hodin ráno odjel společně s provizorem Odilo
Aulichem do Police nad Metují, kde se zastavil v jemu
podřízeném klášteře. Odtud však odjel dále do
Jaroměře, kde požádal velitele vojenské posádky, aby
vyslal do Broumova jednu setninu vojska (rota tehdejšího vojska v síle cca 165 mužů). Pak odjel do
Sloupna a odtud žádal generála Wallise, aby
v Broumově zakročil proti vzbouřivším se sedlákům. Vzbouření sedláci zatím zůstali v klášterní kuchyni, ale
ráno 18.10. šla většina z nich do kostela na mši.
Zanedlouho poté dorazila do Broumova kompanie pěšáků z Jaroměře a
generál Wallis začal vyšetřovat příčiny povstání. Již dne 4.11.1776
z Broumova odjel, ale výsledek vyšetřování byl jednoznačný – klášter je
vykořisťovatelem poddaných a musí jim vrátit celkem 18.000 zlatých jako
náhradu za neprávem vybrané platby a odpustit poddaným 3.000 zlatých,
které poddaným poskytl na dosud nevykonanou robotu jako „půjčku“.
Výsledek vyšetřování se dostal do rukou pražského gubernátora, který je
potvrdil a navíc byl vynesen rozsudek nad provizorem Odilo Aulichem,
který si musí za zneužití moci odpykat jeden rok žaláře v Hradci Králové.
Opat Rautenstrauch se později pokusil ovlivnit císařovnu Marii Terezii, jejíž úctě se těšil, ale
nepochodil. Dvorní kancelář zprostila opata některých bodů, ze kterých jej Wallis obvinil, ale potvrdila, že musí
poddaným sedlákům zaplatit celou požadovanou náhradu. Císařovna mu naopak poradila, aby dvory
klášterního velkostatku rozparceloval a pronajal poddaným, čímž by se otázka robotní povinnosti na
broumovsku zcela vyřešila. Poddaní sedláci by za pronájem platili stálé poplatky a církevní vrchnost by tak
byla ušetřena tahanic s bouřícími se sedláky. A tak poslední povstání poddaných nevolníků na Broumovsku
skončilo nakonec přece jen úspěšně. Ke zrušení robotních povinností bylo ovšem ještě dost daleko.
(na základě článku Dr. Erika Bouzy a Vikipedie)

