Informace pro občany – listopad 2016
Vážení spoluobčané,
vítám Vás u čtení posledního zpravodaje roku 2016, který se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci. Poslední
listopadovou nedělí začne Advent. 27.listopadu rozsvítíme na stromku u prodejny svíčky, poslechneme si a
zazpíváme vánoční koledy s dětmi z naší školy, zahřejeme se čajem a svařeným vínem. Všechny Vás tímto
srdečně zvu na tuto krásnou tradiční akci.
Před námi je několik týdnů, jejichž vyvrcholením budou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Čeká nás také
několik týdnů shonu, kolotoč nakupování, zdobení, pečení, vaření a příprav. Přeji Vám, aby Vánoce byly pro
Vás symbolem pohody a klidu, abyste je vnímali spíše v rovině duchovní, oslavili je v kruhu rodinném a
zvládli ten předvánoční shon. Přeji Vám pak mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2017.
starosta

Současné zastupitelstvo bude mít polovinu svého volebního období za sebou. Něco se podařilo, něco ne,
bohužel, jsme tam, kde jsme byli přesně před dvěma lety, prodejna potravin i Fialka jsou zavřené, o
restauraci U Berků je škoda mluvit.
Situace kolem prodejny je nemilá a bude vyžadovat nějaké zásadní řešení. To, že se Vietnamci doposud
neodstěhovali, původní termín byl do 25.10., po dohodě prodloužen do 25.11., je spíše souhra okolností, a
opravdu detail. Nájem za byt platí a ačkoli jsem jim pohrozil vyměřením nájmu i za objekt prodejny,
podotýkám, že nudle již nevaří, nijak s vyhazovem spěchat nebudeme, protože si hradí náklady na vytápění.
Děkuji všem, kdo přispěli svým názorem v anketě k dalšímu osudu prodejny. Obdrželi jsme 42 anketních
lístků. Mám-li to stručně vyhodnotit, 79% odpovědí bylo ve smyslu, že zavření prodejny vadí a že zde občané
nakupovali a 76% odpovědí by nakupovalo i za mírně vyšší ceny než v marketech. A přibližně stejné
procento bylo ve smyslu hledat dále a neprodávat stavbu vybudovanou vlastně svépomocí občany této obce
(v tomto bodě 33%). Samozřejmě, tato statistická čísla nevyjadřují zcela názor všech občanů, neboť
hlasovali především ti, kterým není osud prodejny lhostejný. Přesto z ankety vyplývá, že by nebyl prodej celé
budovy vnímán pozitivně. Na závěr k tomuto tématu mohu sdělit, že určitý záměr, co se spodní částí budovy
tu je, bude to vyžadovat určité stavební úpravy … a více se dozvíte až v přístích měsících…
Co s horní částí budovy není jasné. Stát v současné době podporuje výstavbu tzv. startovacích bytů, až
500 tisíc na bytovou jednotku, je tu ovšem trochu nebezpečí, že si do obce přivedeme ne zrovna „kvalitní“
sousedy, např. v některých obcích říkají, že by do něčeho podobného vůbec nešli. Výstavba klasických bytů,
bez dotace, je však finančně velmi náročná a je nad naše síly. V úvahu samozřejmě přichází vzít si úvěr, ale
takových finančně náročných akcí nás čeká v příštích letech víc. Takže vše budeme důkladně zvažovat.
starosta

Vrásky nám přidělává stav rekonstrukce budovy obecního úřadu. Firma SMI Group s.r.o. Broumov, která
vyhrála ve výběrovém řízení, se zrovna jako šťastné řešení nejeví, zejména z hlediska odbornosti. Práce
jsou v obrovském skluzu. Naštěstí v posledních týdnech zvýšila firma počet přítomných dělníků na stavbě
z jednoho až dvou na čtyři. Již probíhá alespoň částečná pokládka kabelů elektrického vedení a instalace
sanitární techniky. Přesto nebude původní termín 9.12. v žádném případě dodržen. Vypadá to, že na
stavební firmy nemáme štěstí. Kvůli tomu se také letos nekoná setkání důchodců, protože nemáme
k dispozici důstojné prostory, kde by se akce mohla konat.
starosta

Oprava opěrné zdi na Benátkách
Jestliže se stavem prací na budově OÚ jsme hrubě nespokojeni, poklonu musím vyseknout firmě Petr Loskot za
opravu opěrné zdi na Benátkách. Předvedli velmi dobrou práci a určitě na ně při příštích akcích nezapomeneme.

starosta

Havárie kanalizace
Nepříjemný zážitek si prožili občané prostřední bytovky, kde došlo k propadu a ucpání kanalizace s patřičnými
nepříjemnými následky….
Nikoho samozřejmě ve sr---ách dlouho nenecháme, celkem rychle se podařilo zajistit vytyčení ostatních sítí, které
kanalizaci kříží a rychle provést výměnu potrubí v délce 30m. Děkuji tímto Ondrovi Kohlovi za rychlé řešení a
perfektní práci.

starosta

Vyčištění části Dunajky a Hlavňovského potoka
Začátkem října provedli pracovníci Povodí Labe s.p., vyčištění toku v okolí požární nádrže. Týden předtím
byly z těchto míst, na základě řízení z podnětu Správy CHKO, odloveny MVDr. Kulichem mihule potoční,
které jsou zvláště chráněným živočišným druhem. Odloveno bylo 20 kusů….
Po měsících sucha nastalo v průběhu druhého dne akce deštivé počasí, které trvalo celý týden a velice vše
komplikovalo, především odtěžení zeminy u chalupy p.Šaka a též odvoz na pole.
Jsem nesmírně rád, že se tato akce podařila, její organizace byla velmi vyčerpávající. Počty odvezených
vozů Tatra s blátem jsem nenapočítal, výsledek je ale určitě znát….
Dále budeme zvažovat, jak opravit požární nádrž v centru obce, kde jsou zdi již dosti poškozené.

starosta

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Voleb, které se letos konaly ve školní jídelně se zúčastnilo 131 oprávněných voličů, což je 42,7% účast. Volili
jsme takto:
Poř.
1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.
6.
7.
8.
9.-11.
9.-11.
9.-11.
12.-13.
12.-13.
14.-15.
14.-15.

Č.str.
36
30
2
12
50
32
7
56
37
52
75
67
68
1
41

Název strany
Počeh hlasů
Koalice pro KH kraj – KDÚ-ČSL-HDK-Volba pro město 23
ANO 2011
ODS
ČSSD
Starostové a Východočeši
TOP 09
Koalice SPD a SPO
Koalice Piráti a SZ pro KHK
Komunistická str.Čech a Moravy
Svobodní a Soukromníci
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
Nezávislí
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Národní demokracie

v%
17,55
22
20
20
11
9
7
4
3
3
3
2
2
1
1

16,79
15,26
15,26
8,39
6,87
5,34
3,05
2,29
2,29
2,29
1,52
1,52
0,76
0,76

starosta

Odpady
Setkání se zástupci firmy Marius Pedersen se bude konat dne 6.12. v Suchém Dole. Zda bude svozová
firma navyšovat platby za odvoz komunálního odpadu v příštím roce zatím nevím, ale není to
pravděpodobné. Vzhledem k tomu, že v obci celkem slušně odpad třídíme a za sběr vytříděného odpadu
získáváme příspěvky od společnosti EKOKOM, není naše odpadové hospodářství ve výrazně červených
číslech a pro rok 2017 tedy zůstává v platnosti částka 500 Kč na osobu. Na další rok ale již platbu budeme
muset pravděpodobně zvýšit.
Je to částečně i důsledkem zvýšených nákladů na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, který jsme sice
velice zlevnili pořízením vlastního kontejneru, ale množství odvážených zelených odpadů v kontejneru je
ohromující, v těchto týdnech skoro každých 14 dní. Říkám si, kde to vlastně končilo dříve…..
Psal jsem to již v minulém zpravodaji, ale musím to připomenout i nyní, velice oceňuji Vaši
disciplinovanost, zpracovatel odpadu, firma AgriWood s.r.o. nevznesl jedinou stížnost na přítomnost
nevhodných příměsí v kontejneru. Též disciplína kolem ukládání plastových odpadů do kontejnerů u
prodejny se velice zlepšila, ale tady si na hodnocení radši počkáme na příští léto.
starosta
A co nás čeká v r.2017 ??
V příštím roce nás bude čekat jedna mimořádná akce. Jak bylo již v minulých vydáních uvedeno, přes
St.fond životního prostředí bylo zažádáno o dotaci na zhotovení digitálního bezdrátového rozhlasu. Sice
jsme ještě oficiální dopis nedostali, ale na webových stránkách SFŽP je naše obec již uvedena jako příjemce
dotace, v částce 980 tis. Kč. Nyní bude na zpracovateli žádosti, firmě Envipartner Brno, aby provedla
výběrové řízení a já věřím, že rok touto dobou již bude nový rozhlas fungovat.
Dále budeme provádět opravy a zhodnocování našeho majetku, vzhledem k tomu, že se otvírají poměrně
velké možnosti získat dotaci na další kolo rekonstrukce hasičské zbrojnice, připravíme projekt na snížení
vjezdu hasického vozidla. Určitě budeme, ve spolupráci s Agroprojekcí Litomyšl, řešit způsob rekonstrukce
požární nádrže, tak, aby byl upraven tvar průtoku, aby nedocházelo k usazování bahna a přitom zachována
možnost čerpání vody v případě požáru. Dále plánujeme konečně provést opravu cesty kolem našich domků
pod Borkem a budeme hledat dotační možnosti na opravu opěrné zdi u Bornových, s následným položením
kanalizace až k čp. 48. Vše samozřejmě provést nepůjde, náš daňový příjem není velký, na každou akci se
však dotační titul dá sehnat
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 28. listopadu 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici
Program: 1. Dotace
2. Rozpočet
3. Majetkoprávní záležitosti 4. Různé
Těšíme se na Vás

Hasiči
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI!!! V pondělí 12. 9. 2016 jsme převzali nový dopravní automobil FORD
TRANSIT KOMBI L2H2, který nám jako vítěz výběrového řízení dodala firmy AutoTrutnov s.r.o. zastoupená
p. Břízou. Automobil je pořízen z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 400 000Kč a z dotace poskytnuté Královehradeckým
krajem ve výši 249 000Kč. Celkové náklady na pořízení vozidla jsou 900 700Kč.

11.7. 2016 - třetí letošní výjezd. Malý požár lesa, katastr obce, směr na Hlavňov. Vyjeli 4 členové.
13.7. 2016 - čtvrtý výjezd. Nahlášen požár "šušky". Po příjezdu na místo zjištěno, že v objektu se provádí
deratizace, tzv. vykuřování. Vyjeli 4 členové.
31.7. 2016 - jsme provedli vyklizení obecního úřadu před rekonstrukcí. Část věcí se uskladnila v garážích,
zbytek se odvážel nad prodejnu. Účast 11 členů.
6.8. 2016 - jsme uspořádali 2.ročník "Bukovického zadku" s večerní zábavou. Počasí vyšlo. Soutěž v mužích
ovládli naši kluci před Meziměstím. V ženách zvítězila Kramolna před Ohnišovem. Každé družstvo si odvezlo
hodnotnou cenu. Po skončení soutěže nám k poslechu, k tanci pěkně zahrála kapela Hektor. Jediným
mínusem celého programu je menší účast lidí na zábavě, ale už jsme si asi zvyknuli. Akce se konala u
Grimových na place, děkujeme za vypůjčení pozemku a za jejich pomoc. Poděkování taky patří všem
sponzorům a všem kteří se na akci podíleli.
10.9. 2016 - soutěž o putovní pohár starosty
obce, 13. ročník. Soutěž se konala v Polici za
čerpací stanicí a opět byla zařazena do NHPL
2016. Přijelo 12 mužských, 10 ženských týmů.
Soutěž zahájil i ukončil starosta obce. Na
perfektně připravené trati jsme obsadili druhé
místo, zvítězil Ohnišov. V ženách byla nejlepší
Kramolna před Černčicema. V přestávce
proběhla doplňková soutěž v hodu pivním
sudem. Akce byla perfektně zvládnuta, díky.
Sponzoři: Obec Bukovice, Obec Ždár nad
Metují, Město Police n. M., Šrůtek M., Hejnyš P.,
Stavebniny Grim, MT-střechy Tautz, Sádovský
topení-voda-plyn, Exner M. - občerstvení, Rudolf
elektro, Rudolf NET, Jirman J. - penzion 65,
Jirman P. - střechy, Partel elektro, GG transport, Čáp a syn, Hauk s.r.o., Tiskárna Resl,
Nejlevnější pneu, Kvíčerovská pekárna, masna
Pejskar, Bazény Machov, ManMat s.r.o., Intop Náchod, stavebniny DEK, Elpol Police, p. Holub, ZD Ostaš,
Sport Hotárek, zelenina Suchomel, PROTO Hronov, ...

14.09.2016 - pátý výjezd. Police nad Metují - ul. Bělská - požár nízké budovy. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno že se jedná o zakouřenou místnost domu, příčinou bylo zahoření hobra desky v meziprostoru
stěn. Zasahovaly jednotky: JSDH Police nad Metují, PS Náchod, JSDH Bukovice, JSDH Machov - Nízká
Srbská, JSDH Velké Petrovice. PD Velká Ledhuje ponechána na základně jako záloha. Spolupráce s Policií
ČR a vyšetřovatelem HZS.
24.10. 2016 - Výlet do Forstu. 135 let založení místního sboru, pěkná akce.
8.10. 2016 - Námětové cvičení okrsku Ostaš u Hlavňovského rybníka. Tématem cvičení bylo - sebejištění,
praktické procvičení pěti základních uzlů a jistící body. Praktické procvičení první pomoci a praktický výcvik
při poleptání kyselinou nebo louhem. Praktické procvičení správného doplnění cisteren a jejich postavení u
zásahu a zásady příjezdu k požáru a DN. Organizace radiové sítě u zásahu, procvičení radiového spojení a
procvičení signálů. Praktické procvičení jímání nebezpečných kapalných látek a zamezení jejich úniku
pomocí improvizovaných prostředků. Cvičení se kromě nás (7 členů) zúčastnily i tyto sbory : Police nad
Metují, Velká Ledhuje, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Česká Metuje, Pěkov, Hlavňov a Suchý Důl.
6.11. 2016 - čistění kanalizace u bytovek.
Soutěžní družstvo
Soutěžní sezónu máme za sebou, dopadlo to na výbornou. Obhájili
jsme prvenství v NHPL!!
17.6. - Vršovka (NHPL) - 8.místo, 3B, 24:45s., průstřikové terče
2.7. - Černčice - 2.místo, 2B, 25:83s., nástřikové terče
16.7. - Meziměstí (Podorlická liga) - 8.místo, 3B, 27s., nástřikové
terče
27.8. - Vysokov (NHPL) - 1.místo, 3B, 20:64s., průstřikové terče
3.9. - Nový Hrádek (NHPL) - 3.místo, 3B, 27:57s., nástřikové terče
10.9. - Bukovice (NHPL) - 2.místo, 3B, 27:18s., nástřikové terče
17.9. - Kramolna (NHPL) - 1.místo, 2B, 21:89s., nástřikové terče
24.9. -Suchý Důl - 2.místo, 3B, malé zklamání ...
Do konce roku máme v plánu ještě dvě kulturní akce. Tou větší, náročnější je vyhlášení NHPL 2016, které
pořádáme ve Žďáře nad Metují. Je přihlášeno 150 lidí. Druhou akcí je náš již tradiční Vánoční turnaj ve
stolním tenise. Výjezdovou jednotku ještě čeká školení s dýchacími přístroji. Zajíždíme nové auto i vlek a
těšíme se na nové zázemí ...

MLADÍ HASIČI
V září a říjnu měli mladí hasiči a jejich vedoucí
napilno... Po prázdninách začali každý pátek opět
"hasičákovat".
Po celou neděli 18. září provázeli naši táboroví
vedoucí krajské setkání hasičských přípravek
(nejmenší děti) na Pavlátově louce u Nového Města
nad Metují. Oprášili jsme kožichy, naleštili kůže,
oblékli se coby zvířátka z Madagaskaru (zebra
Marty, lev Alex, hrošice Glorie, zebra Melmen, král
Jelimán a jeden z tučňáků). Program na Pavlátově
louce byl pestrý: vystoupení dětských kolektivů
(předem připravené ukázky z tréninků, pohádky,
písničky, tance...), soutěže, skákací hrad, malování
na obličej, vystoupení kouzelníka a pohádka
suchodolského loutkového divadla. Madagaskarská
zvířátka provázela, moderovala, skotačila, povzbuzovala, odměňovala a hodnotila výkony dětí.
Další víkend se část vedoucích mladých hasičů a jejich děti zúčastnili oslav dobrovolných hasičů ve
městě Forst - Lausitz, SRN u příležitosti 135 let založení sboru a 5 let založení kroužku mladých hasičů. Na
dvoudenní akci jsme si přišli na své my dospěláci i děti, které si vyzkoušely práci s hydraulikou, zazávodili ve
slalomu a stříkání ze džberovky, vyrobili si odznak, povozili se v mašince a na čtyřkolce, nechali si
namaskovat zranění u Červeného kříže... Procházka městem s ukázkami techniky a zásahů, hasičskou
turbínou, potápěčem a dalšími atrakcemi byly příjemné i zajímavé. Celé oslavy byly perfektně
zorganizované. Mladí hasiči v Německu mají bohaté materiální zázemí. Družstvo je složeno z dětí staršího
školního věku. My máme mezi sebou děti od prvňáčků (někdy i školkové) a máme bohatou historii :-)

O týden později jsme se vydali za našimi kamarády do Nízké Srbské, kteří pro spřátelené kolektivy
uspořádali tréninkový závod, tzv. "Běh okolo Rzu". Vyzkoušeli jsme si, co nám jde a v čem máme
mezery.
Na závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí 15. října se nám dařilo výborně. Na start jsme postavili
3 hlídky mladších a 1 hlídku dorostu. Nutno podotknout, že v kategorii mladší závodilo celkem 31
pětičlenných hlídek. Naši nejlepší mladší se umístili jako 3. (hlídka ve složení Viktorka Mrnková, Adam
Leppelt, Honzík Ther, Klárka Řeháková, Apolenka Hanušová), což byl fantastický výsledek a obhájili
umístění na stupni vítězů z loňského roku. Další hlídka se umístila na 18. místě (Anežka Johnová, Adélka
Therová, Patrik Kaufman, Šárka Pavlovičová, Vašík Rydlo) a naši nejmladší závodníci na 24. místě (Janička
Partelová, Lenička Bihariová, Vítek Hanuš, Honzík Jirman, Filip Šulc – hostoval z Nízké Srbské). Dorostenci
Honza Trojtl, Nikolas Letzel, Honza Pejskar, Mikuláš Karpf a Áďa Leppeltová vystoupili na 2. příčku. Též
parádní výsledek. Dařilo se nám! Jen tak dál na jaře!

Kategorie mladší - 3. místo

Kategorie dorost – 2. místo
Monika Leppeltová, vedoucí mládeže SDH Bukovice

Z činnosti Sokola Bukovice ………
V zimních měsících probíhají soutěže stolních tenistů. V soutěžích ČAST máme již po několik let jedno
družstvo v okresním přeboru I.třídy hrající v klidné horní polovině tabulky. V týmu nastupují P.Šubíř, J.Thér,
L.Průša, P.Pohner a V.Kollert.
Výsledky a tabulka po 8.kole soutěže :
Sokol Bukovice - TTC N.Město n.M. B
14 : 4
Jiskra Jaroměř C - Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod C
9:9
Sokol Bukovice - TJ Horní Kostelec
10 : 8
Slovan Broumov B – Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod B
10 : 8
Sokol Žďárky - Sokol Bukovice
9:9
1. Slovan Broumov B
2. TJ Náchod B
3. Sokol Žďárky
4. TJ Náchod B
5. Sokol Bukovice
6. TJ Knauf Lipí
7. TJ Horní Kostelec
8. TTC Nové Město n.M.B
9. TJ Sokol Vysoká Srbská
10. TJ Jiskra Jaroměř C
11. TJ Jiskra Jaroměř B
12. Sokol Česká Skalice B

8
8
7
8
7
8
8
8
7
7
7
8

7100
5120
5110
3320
3220
2330
3130
3050
3040
2140
2140
0071

104:40
74:40
75:51
68:76
66:60
73:71
65:61
59:85
65:58
58:68
66:60
34:100

20
19
18
17
15
15
14
14
13
12
12
7

Stav střechy sokolovny již nutně vyžadoval nový nátěr. Přestože obec hodlá sokolovnu od České obce
sokolské odkoupit (jen k tomu patrně nedojde v příštím roce, vzhledem k jiným finančně náročným
projektům), akce se ujali členové Sokola a otryskání povrchu a nátěr provedli svépomocí.
Že to jsou stále stejná jména lidí, kteří mají již dávno brigádnické hodiny odpracované, netřeba připomínat.
Takže především díky P.Vítkovi, P.Skalickému, M.Hejlovi, J.Voborníkovi, J.Trojtlovi a K.Semirádovi, a dále
též P.Švejdarovi, I.Pohlovi a O.Jirákovi, za 2 dny strávené na střeše.
MŠ

Předvánoční čas ve škole
Tento rok pro nás začal trochu komicky a trochu komiksově. Kamarádi ze Čtyřlístku se představili dětem na
seznamovacím výletě v září. Budou nás provázet celým školním rokem a máme v plánu užít si s nimi hodně
zábavy. Po seznamovacím výletu po neznámých cestičkách v okolí jsme prožili týden s Cirkusem Happy
Kids. Velká akce nám přinesla hodně zážitků, veselých i vážnějších, hodně jsme se naučili o tom, jak to
chodí v cirkuse a kolik kázně a tréninku je potřeba ke každému vystoupení. Celý projekt skončil nakonec
velkým představením, které mnoho z Vás vidělo.
Říjen nás vyzkoušel, především byl ve znamení učitelských zástupů, ať už z důvodu studia, nemoci či
dalekých cest. Ale i když ještě není všemu studiu a nemocem konec, paní vychovatelka Kollertová i s malou
Fifinkou se ze své cesty vrátila, zdravá a plná sil, a tak ji vítáme zpět mezi nás.
V listopadu jsme pokročili s programem primární prevence, který u nás ve škole realizuje sdružení
Společně k bezpečí, a který děti vede ke zdravému životnímu stylu, dobrým vzájemným vztahům ve třídě a
varuje před nebezpečími, které mohou dětské zdraví ohrozit.
S radostí jsme pozorovali z oken školy první sníh a mohli tak přivítat svátek Martina v té správné náladě.
Společně s rodiči jsme rozsvítili světýlka lampiónů, prošli vesnicí a po pásmu písniček šli po stopách dál.
Martinovy podkůvky nás zavedly zadem do školní zahrady, kde na děti čekal nový herní prvek. Děkujeme
firmě ManMat z Police nad Metují za dar – houpací síť, který děti jistě potěší. Děkujeme i do kuchyně, kde
nám pomohli napéct výborné rohlíčky a pohostit nás v chladném podvečeru. Naším posledním školním
zážitkem byl malý výlet do nového muzea v Hronově, které nese název Pod čepicí a děti v něm zažily
program Budiž světlo!
Lenka Karpfová
S blížícím se prosincem a první nedělí adventní si Vás na závěr dovolujeme
pozvat na:
Rozsvěcení vánočního stromu,
které se koná 27.11.2016 v 16 hodin před bývalou prodejnou potravin.
Těšíme se na Vás a přejeme krásný a klidný advent, učitelky ZŠ.
Zprávičky ze školky:
Podzim se nám pomalu blíží ke konci a ve školce
máme za sebou mnoho práce. V říjnu jsme chodili na jablíčka, ze kterých jsme
vařili povidla. Potom jsme je použili do opravdových koláčů. Sbírali jsme
barevné listy, kaštany, ořechy a další dary podzimní přírody. Nedávno jsme
přivítali sv. Martina, aby na nás letos nezapomněl se sněhem. Před námi už je
totiž Advent. V neděli se chystáme zazpívat při rozsvícení vánočního stromu v
obci a na začátku prosince nás čeká Mikuláš a Čertovská besídka. No a jako
každý rok se nejvíce těšíme na Vánoce. Přejeme všem klidný adventní čas a
veselé Vánoce!
Lenka Svatoňová

Upozorňuji na vydání krásné obrazové publikace nakladatelství Juko
s názvem Policko a s obrázky Oldřicha Jenky. Pro případné zájemce,
máme výtisk k nahlédnutí, cena je 363 Kč a knihu je možné objednat
na našem obecním úřadě.
starosta

Informace pro občany – listopad 2016
Vážení spoluobčané,
vítám Vás u čtení posledního zpravodaje roku 2016, který se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci. Poslední
listopadovou nedělí začne Advent. 27.listopadu rozsvítíme na stromku u prodejny svíčky, poslechneme si a
zazpíváme vánoční koledy s dětmi z naší školy, zahřejeme se čajem a svařeným vínem. Všechny Vás tímto
srdečně zvu na tuto krásnou tradiční akci.
Před námi je několik týdnů, jejichž vyvrcholením budou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Čeká nás také
několik týdnů shonu, kolotoč nakupování, zdobení, pečení, vaření a příprav. Přeji Vám, aby Vánoce byly pro
Vás symbolem pohody a klidu, abyste je vnímali spíše v rovině duchovní, oslavili je v kruhu rodinném a
zvládli ten předvánoční shon. Přeji Vám pak mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2017.
starosta

Současné zastupitelstvo bude mít polovinu svého volebního období za sebou. Něco se podařilo, něco ne,
bohužel, jsme tam, kde jsme byli přesně před dvěma lety, prodejna potravin i Fialka jsou zavřené, o
restauraci U Berků je škoda mluvit.
Situace kolem prodejny je nemilá a bude vyžadovat nějaké zásadní řešení. To, že se Vietnamci doposud
neodstěhovali, původní termín byl do 25.10., po dohodě prodloužen do 25.11., je spíše souhra okolností, a
opravdu detail. Nájem za byt platí a ačkoli jsem jim pohrozil vyměřením nájmu i za objekt prodejny,
podotýkám, že nudle již nevaří, nijak s vyhazovem spěchat nebudeme, protože si hradí náklady na vytápění.
Děkuji všem, kdo přispěli svým názorem v anketě k dalšímu osudu prodejny. Obdrželi jsme 42 anketních
lístků. Mám-li to stručně vyhodnotit, 79% odpovědí bylo ve smyslu, že zavření prodejny vadí a že zde občané
nakupovali a 76% odpovědí by nakupovalo i za mírně vyšší ceny než v marketech. A přibližně stejné
procento bylo ve smyslu hledat dále a neprodávat stavbu vybudovanou vlastně svépomocí občany této obce
(v tomto bodě 33%). Samozřejmě, tato statistická čísla nevyjadřují zcela názor všech občanů, neboť
hlasovali především ti, kterým není osud prodejny lhostejný. Přesto z ankety vyplývá, že by nebyl prodej celé
budovy vnímán pozitivně. Na závěr k tomuto tématu mohu sdělit, že určitý záměr, co se spodní částí budovy
tu je, bude to vyžadovat určité stavební úpravy … a více se dozvíte až v přístích měsících…
Co s horní částí budovy není jasné. Stát v současné době podporuje výstavbu tzv. startovacích bytů, až
500 tisíc na bytovou jednotku, je tu ovšem trochu nebezpečí, že si do obce přivedeme ne zrovna „kvalitní“
sousedy, např. v některých obcích říkají, že by do něčeho podobného vůbec nešli. Výstavba klasických bytů,
bez dotace, je však finančně velmi náročná a je nad naše síly. V úvahu samozřejmě přichází vzít si úvěr, ale
takových finančně náročných akcí nás čeká v příštích letech víc. Takže vše budeme důkladně zvažovat.
starosta

Vrásky nám přidělává stav rekonstrukce budovy obecního úřadu. Firma SMI Group s.r.o. Broumov, která
vyhrála ve výběrovém řízení, se zrovna jako šťastné řešení nejeví, zejména z hlediska odbornosti. Práce
jsou v obrovském skluzu. Naštěstí v posledních týdnech zvýšila firma počet přítomných dělníků na stavbě
z jednoho až dvou na čtyři. Již probíhá alespoň částečná pokládka kabelů elektrického vedení a instalace
sanitární techniky. Přesto nebude původní termín 9.12. v žádném případě dodržen. Vypadá to, že na
stavební firmy nemáme štěstí. Kvůli tomu se také letos nekoná setkání důchodců, protože nemáme
k dispozici důstojné prostory, kde by se akce mohla konat.
starosta

Oprava opěrné zdi na Benátkách
Jestliže se stavem prací na budově OÚ jsme hrubě nespokojeni, poklonu musím vyseknout firmě Petr Loskot za
opravu opěrné zdi na Benátkách. Předvedli velmi dobrou práci a určitě na ně při příštích akcích nezapomeneme.

starosta

Havárie kanalizace
Nepříjemný zážitek si prožili občané prostřední bytovky, kde došlo k propadu a ucpání kanalizace s patřičnými
nepříjemnými následky….
Nikoho samozřejmě ve sr---ách dlouho nenecháme, celkem rychle se podařilo zajistit vytyčení ostatních sítí, které
kanalizaci kříží a rychle provést výměnu potrubí v délce 30m. Děkuji tímto Ondrovi Kohlovi za rychlé řešení a
perfektní práci.

starosta

Vyčištění části Dunajky a Hlavňovského potoka
Začátkem října provedli pracovníci Povodí Labe s.p., vyčištění toku v okolí požární nádrže. Týden předtím
byly z těchto míst, na základě řízení z podnětu Správy CHKO, odloveny MVDr. Kulichem mihule potoční,
které jsou zvláště chráněným živočišným druhem. Odloveno bylo 20 kusů….
Po měsících sucha nastalo v průběhu druhého dne akce deštivé počasí, které trvalo celý týden a velice vše
komplikovalo, především odtěžení zeminy u chalupy p.Šaka a též odvoz na pole.
Jsem nesmírně rád, že se tato akce podařila, její organizace byla velmi vyčerpávající. Počty odvezených
vozů Tatra s blátem jsem nenapočítal, výsledek je ale určitě znát….
Dále budeme zvažovat, jak opravit požární nádrž v centru obce, kde jsou zdi již dosti poškozené.

starosta

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Voleb, které se letos konaly ve školní jídelně se zúčastnilo 131 oprávněných voličů, což je 42,7% účast. Volili
jsme takto:
Poř.
1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.
6.
7.
8.
9.-11.
9.-11.
9.-11.
12.-13.
12.-13.
14.-15.
14.-15.

Č.str.
36
30
2
12
50
32
7
56
37
52
75
67
68
1
41

Název strany
Počeh hlasů
Koalice pro KH kraj – KDÚ-ČSL-HDK-Volba pro město 23
ANO 2011
ODS
ČSSD
Starostové a Východočeši
TOP 09
Koalice SPD a SPO
Koalice Piráti a SZ pro KHK
Komunistická str.Čech a Moravy
Svobodní a Soukromníci
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
Nezávislí
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Národní demokracie

v%
17,55
22
20
20
11
9
7
4
3
3
3
2
2
1
1

16,79
15,26
15,26
8,39
6,87
5,34
3,05
2,29
2,29
2,29
1,52
1,52
0,76
0,76

starosta

Odpady
Setkání se zástupci firmy Marius Pedersen se bude konat dne 6.12. v Suchém Dole. Zda bude svozová
firma navyšovat platby za odvoz komunálního odpadu v příštím roce zatím nevím, ale není to
pravděpodobné. Vzhledem k tomu, že v obci celkem slušně odpad třídíme a za sběr vytříděného odpadu
získáváme příspěvky od společnosti EKOKOM, není naše odpadové hospodářství ve výrazně červených
číslech a pro rok 2017 tedy zůstává v platnosti částka 500 Kč na osobu. Na další rok ale již platbu budeme
muset pravděpodobně zvýšit.
Je to částečně i důsledkem zvýšených nákladů na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, který jsme sice
velice zlevnili pořízením vlastního kontejneru, ale množství odvážených zelených odpadů v kontejneru je
ohromující, v těchto týdnech skoro každých 14 dní. Říkám si, kde to vlastně končilo dříve…..
Psal jsem to již v minulém zpravodaji, ale musím to připomenout i nyní, velice oceňuji Vaši
disciplinovanost, zpracovatel odpadu, firma AgriWood s.r.o. nevznesl jedinou stížnost na přítomnost
nevhodných příměsí v kontejneru. Též disciplína kolem ukládání plastových odpadů do kontejnerů u
prodejny se velice zlepšila, ale tady si na hodnocení radši počkáme na příští léto.
starosta
A co nás čeká v r.2017 ??
V příštím roce nás bude čekat jedna mimořádná akce. Jak bylo již v minulých vydáních uvedeno, přes
St.fond životního prostředí bylo zažádáno o dotaci na zhotovení digitálního bezdrátového rozhlasu. Sice
jsme ještě oficiální dopis nedostali, ale na webových stránkách SFŽP je naše obec již uvedena jako příjemce
dotace, v částce 980 tis. Kč. Nyní bude na zpracovateli žádosti, firmě Envipartner Brno, aby provedla
výběrové řízení a já věřím, že rok touto dobou již bude nový rozhlas fungovat.
Dále budeme provádět opravy a zhodnocování našeho majetku, vzhledem k tomu, že se otvírají poměrně
velké možnosti získat dotaci na další kolo rekonstrukce hasičské zbrojnice, připravíme projekt na snížení
vjezdu hasického vozidla. Určitě budeme, ve spolupráci s Agroprojekcí Litomyšl, řešit způsob rekonstrukce
požární nádrže, tak, aby byl upraven tvar průtoku, aby nedocházelo k usazování bahna a přitom zachována
možnost čerpání vody v případě požáru. Dále plánujeme konečně provést opravu cesty kolem našich domků
pod Borkem a budeme hledat dotační možnosti na opravu opěrné zdi u Bornových, s následným položením
kanalizace až k čp. 48. Vše samozřejmě provést nepůjde, náš daňový příjem není velký, na každou akci se
však dotační titul dá sehnat
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 28. listopadu 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici
Program: 1. Dotace
2. Rozpočet
3. Majetkoprávní záležitosti 4. Různé
Těšíme se na Vás

Hasiči
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI!!! V pondělí 12. 9. 2016 jsme převzali nový dopravní automobil FORD
TRANSIT KOMBI L2H2, který nám jako vítěz výběrového řízení dodala firmy AutoTrutnov s.r.o. zastoupená
p. Břízou. Automobil je pořízen z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 400 000Kč a z dotace poskytnuté Královehradeckým
krajem ve výši 249 000Kč. Celkové náklady na pořízení vozidla jsou 900 700Kč.

11.7. 2016 - třetí letošní výjezd. Malý požár lesa, katastr obce, směr na Hlavňov. Vyjeli 4 členové.
13.7. 2016 - čtvrtý výjezd. Nahlášen požár "šušky". Po příjezdu na místo zjištěno, že v objektu se provádí
deratizace, tzv. vykuřování. Vyjeli 4 členové.
31.7. 2016 - jsme provedli vyklizení obecního úřadu před rekonstrukcí. Část věcí se uskladnila v garážích,
zbytek se odvážel nad prodejnu. Účast 11 členů.
6.8. 2016 - jsme uspořádali 2.ročník "Bukovického zadku" s večerní zábavou. Počasí vyšlo. Soutěž v mužích
ovládli naši kluci před Meziměstím. V ženách zvítězila Kramolna před Ohnišovem. Každé družstvo si odvezlo
hodnotnou cenu. Po skončení soutěže nám k poslechu, k tanci pěkně zahrála kapela Hektor. Jediným
mínusem celého programu je menší účast lidí na zábavě, ale už jsme si asi zvyknuli. Akce se konala u
Grimových na place, děkujeme za vypůjčení pozemku a za jejich pomoc. Poděkování taky patří všem
sponzorům a všem kteří se na akci podíleli.
10.9. 2016 - soutěž o putovní pohár starosty
obce, 13. ročník. Soutěž se konala v Polici za
čerpací stanicí a opět byla zařazena do NHPL
2016. Přijelo 12 mužských, 10 ženských týmů.
Soutěž zahájil i ukončil starosta obce. Na
perfektně připravené trati jsme obsadili druhé
místo, zvítězil Ohnišov. V ženách byla nejlepší
Kramolna před Černčicema. V přestávce
proběhla doplňková soutěž v hodu pivním
sudem. Akce byla perfektně zvládnuta, díky.
Sponzoři: Obec Bukovice, Obec Ždár nad
Metují, Město Police n. M., Šrůtek M., Hejnyš P.,
Stavebniny Grim, MT-střechy Tautz, Sádovský
topení-voda-plyn, Exner M. - občerstvení, Rudolf
elektro, Rudolf NET, Jirman J. - penzion 65,
Jirman P. - střechy, Partel elektro, GG transport, Čáp a syn, Hauk s.r.o., Tiskárna Resl,
Nejlevnější pneu, Kvíčerovská pekárna, masna
Pejskar, Bazény Machov, ManMat s.r.o., Intop Náchod, stavebniny DEK, Elpol Police, p. Holub, ZD Ostaš,
Sport Hotárek, zelenina Suchomel, PROTO Hronov, ...

14.09.2016 - pátý výjezd. Police nad Metují - ul. Bělská - požár nízké budovy. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno že se jedná o zakouřenou místnost domu, příčinou bylo zahoření hobra desky v meziprostoru
stěn. Zasahovaly jednotky: JSDH Police nad Metují, PS Náchod, JSDH Bukovice, JSDH Machov - Nízká
Srbská, JSDH Velké Petrovice. PD Velká Ledhuje ponechána na základně jako záloha. Spolupráce s Policií
ČR a vyšetřovatelem HZS.
24.10. 2016 - Výlet do Forstu. 135 let založení místního sboru, pěkná akce.
8.10. 2016 - Námětové cvičení okrsku Ostaš u Hlavňovského rybníka. Tématem cvičení bylo - sebejištění,
praktické procvičení pěti základních uzlů a jistící body. Praktické procvičení první pomoci a praktický výcvik
při poleptání kyselinou nebo louhem. Praktické procvičení správného doplnění cisteren a jejich postavení u
zásahu a zásady příjezdu k požáru a DN. Organizace radiové sítě u zásahu, procvičení radiového spojení a
procvičení signálů. Praktické procvičení jímání nebezpečných kapalných látek a zamezení jejich úniku
pomocí improvizovaných prostředků. Cvičení se kromě nás (7 členů) zúčastnily i tyto sbory : Police nad
Metují, Velká Ledhuje, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Česká Metuje, Pěkov, Hlavňov a Suchý Důl.
6.11. 2016 - čistění kanalizace u bytovek.
Soutěžní družstvo
Soutěžní sezónu máme za sebou, dopadlo to na výbornou. Obhájili
jsme prvenství v NHPL!!
17.6. - Vršovka (NHPL) - 8.místo, 3B, 24:45s., průstřikové terče
2.7. - Černčice - 2.místo, 2B, 25:83s., nástřikové terče
16.7. - Meziměstí (Podorlická liga) - 8.místo, 3B, 27s., nástřikové
terče
27.8. - Vysokov (NHPL) - 1.místo, 3B, 20:64s., průstřikové terče
3.9. - Nový Hrádek (NHPL) - 3.místo, 3B, 27:57s., nástřikové terče
10.9. - Bukovice (NHPL) - 2.místo, 3B, 27:18s., nástřikové terče
17.9. - Kramolna (NHPL) - 1.místo, 2B, 21:89s., nástřikové terče
24.9. -Suchý Důl - 2.místo, 3B, malé zklamání ...
Do konce roku máme v plánu ještě dvě kulturní akce. Tou větší, náročnější je vyhlášení NHPL 2016, které
pořádáme ve Žďáře nad Metují. Je přihlášeno 150 lidí. Druhou akcí je náš již tradiční Vánoční turnaj ve
stolním tenise. Výjezdovou jednotku ještě čeká školení s dýchacími přístroji. Zajíždíme nové auto i vlek a
těšíme se na nové zázemí ...

MLADÍ HASIČI
V září a říjnu měli mladí hasiči a jejich vedoucí
napilno... Po prázdninách začali každý pátek opět
"hasičákovat".
Po celou neděli 18. září provázeli naši táboroví
vedoucí krajské setkání hasičských přípravek
(nejmenší děti) na Pavlátově louce u Nového Města
nad Metují. Oprášili jsme kožichy, naleštili kůže,
oblékli se coby zvířátka z Madagaskaru (zebra
Marty, lev Alex, hrošice Glorie, zebra Melmen, král
Jelimán a jeden z tučňáků). Program na Pavlátově
louce byl pestrý: vystoupení dětských kolektivů
(předem připravené ukázky z tréninků, pohádky,
písničky, tance...), soutěže, skákací hrad, malování
na obličej, vystoupení kouzelníka a pohádka
suchodolského loutkového divadla. Madagaskarská
zvířátka provázela, moderovala, skotačila, povzbuzovala, odměňovala a hodnotila výkony dětí.
Další víkend se část vedoucích mladých hasičů a jejich děti zúčastnili oslav dobrovolných hasičů ve
městě Forst - Lausitz, SRN u příležitosti 135 let založení sboru a 5 let založení kroužku mladých hasičů. Na
dvoudenní akci jsme si přišli na své my dospěláci i děti, které si vyzkoušely práci s hydraulikou, zazávodili ve
slalomu a stříkání ze džberovky, vyrobili si odznak, povozili se v mašince a na čtyřkolce, nechali si
namaskovat zranění u Červeného kříže... Procházka městem s ukázkami techniky a zásahů, hasičskou
turbínou, potápěčem a dalšími atrakcemi byly příjemné i zajímavé. Celé oslavy byly perfektně
zorganizované. Mladí hasiči v Německu mají bohaté materiální zázemí. Družstvo je složeno z dětí staršího
školního věku. My máme mezi sebou děti od prvňáčků (někdy i školkové) a máme bohatou historii :-)

O týden později jsme se vydali za našimi kamarády do Nízké Srbské, kteří pro spřátelené kolektivy
uspořádali tréninkový závod, tzv. "Běh okolo Rzu". Vyzkoušeli jsme si, co nám jde a v čem máme
mezery.
Na závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí 15. října se nám dařilo výborně. Na start jsme postavili
3 hlídky mladších a 1 hlídku dorostu. Nutno podotknout, že v kategorii mladší závodilo celkem 31
pětičlenných hlídek. Naši nejlepší mladší se umístili jako 3. (hlídka ve složení Viktorka Mrnková, Adam
Leppelt, Honzík Ther, Klárka Řeháková, Apolenka Hanušová), což byl fantastický výsledek a obhájili
umístění na stupni vítězů z loňského roku. Další hlídka se umístila na 18. místě (Anežka Johnová, Adélka
Therová, Patrik Kaufman, Šárka Pavlovičová, Vašík Rydlo) a naši nejmladší závodníci na 24. místě (Janička
Partelová, Lenička Bihariová, Vítek Hanuš, Honzík Jirman, Filip Šulc – hostoval z Nízké Srbské). Dorostenci
Honza Trojtl, Nikolas Letzel, Honza Pejskar, Mikuláš Karpf a Áďa Leppeltová vystoupili na 2. příčku. Též
parádní výsledek. Dařilo se nám! Jen tak dál na jaře!

Kategorie mladší - 3. místo

Kategorie dorost – 2. místo
Monika Leppeltová, vedoucí mládeže SDH Bukovice

Z činnosti Sokola Bukovice ………
V zimních měsících probíhají soutěže stolních tenistů. V soutěžích ČAST máme již po několik let jedno
družstvo v okresním přeboru I.třídy hrající v klidné horní polovině tabulky. V týmu nastupují P.Šubíř, J.Thér,
L.Průša, P.Pohner a V.Kollert.
Výsledky a tabulka po 8.kole soutěže :
Sokol Bukovice - TTC N.Město n.M. B
14 : 4
Jiskra Jaroměř C - Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod C
9:9
Sokol Bukovice - TJ Horní Kostelec
10 : 8
Slovan Broumov B – Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod B
10 : 8
Sokol Žďárky - Sokol Bukovice
9:9
1. Slovan Broumov B
2. TJ Náchod B
3. Sokol Žďárky
4. TJ Náchod B
5. Sokol Bukovice
6. TJ Knauf Lipí
7. TJ Horní Kostelec
8. TTC Nové Město n.M.B
9. TJ Sokol Vysoká Srbská
10. TJ Jiskra Jaroměř C
11. TJ Jiskra Jaroměř B
12. Sokol Česká Skalice B

8
8
7
8
7
8
8
8
7
7
7
8

7100
5120
5110
3320
3220
2330
3130
3050
3040
2140
2140
0071

104:40
74:40
75:51
68:76
66:60
73:71
65:61
59:85
65:58
58:68
66:60
34:100

20
19
18
17
15
15
14
14
13
12
12
7

Stav střechy sokolovny již nutně vyžadoval nový nátěr. Přestože obec hodlá sokolovnu od České obce
sokolské odkoupit (jen k tomu patrně nedojde v příštím roce, vzhledem k jiným finančně náročným
projektům), akce se ujali členové Sokola a otryskání povrchu a nátěr provedli svépomocí.
Že to jsou stále stejná jména lidí, kteří mají již dávno brigádnické hodiny odpracované, netřeba připomínat.
Takže především díky P.Vítkovi, P.Skalickému, M.Hejlovi, J.Voborníkovi, J.Trojtlovi a K.Semirádovi, a dále
též P.Švejdarovi, I.Pohlovi a O.Jirákovi, za 2 dny strávené na střeše.
MŠ

Předvánoční čas ve škole
Tento rok pro nás začal trochu komicky a trochu komiksově. Kamarádi ze Čtyřlístku se představili dětem na
seznamovacím výletě v září. Budou nás provázet celým školním rokem a máme v plánu užít si s nimi hodně
zábavy. Po seznamovacím výletu po neznámých cestičkách v okolí jsme prožili týden s Cirkusem Happy
Kids. Velká akce nám přinesla hodně zážitků, veselých i vážnějších, hodně jsme se naučili o tom, jak to
chodí v cirkuse a kolik kázně a tréninku je potřeba ke každému vystoupení. Celý projekt skončil nakonec
velkým představením, které mnoho z Vás vidělo.
Říjen nás vyzkoušel, především byl ve znamení učitelských zástupů, ať už z důvodu studia, nemoci či
dalekých cest. Ale i když ještě není všemu studiu a nemocem konec, paní vychovatelka Kollertová i s malou
Fifinkou se ze své cesty vrátila, zdravá a plná sil, a tak ji vítáme zpět mezi nás.
V listopadu jsme pokročili s programem primární prevence, který u nás ve škole realizuje sdružení
Společně k bezpečí, a který děti vede ke zdravému životnímu stylu, dobrým vzájemným vztahům ve třídě a
varuje před nebezpečími, které mohou dětské zdraví ohrozit.
S radostí jsme pozorovali z oken školy první sníh a mohli tak přivítat svátek Martina v té správné náladě.
Společně s rodiči jsme rozsvítili světýlka lampiónů, prošli vesnicí a po pásmu písniček šli po stopách dál.
Martinovy podkůvky nás zavedly zadem do školní zahrady, kde na děti čekal nový herní prvek. Děkujeme
firmě ManMat z Police nad Metují za dar – houpací síť, který děti jistě potěší. Děkujeme i do kuchyně, kde
nám pomohli napéct výborné rohlíčky a pohostit nás v chladném podvečeru. Naším posledním školním
zážitkem byl malý výlet do nového muzea v Hronově, které nese název Pod čepicí a děti v něm zažily
program Budiž světlo!
Lenka Karpfová
S blížícím se prosincem a první nedělí adventní si Vás na závěr dovolujeme
pozvat na:
Rozsvěcení vánočního stromu,
které se koná 27.11.2016 v 16 hodin před bývalou prodejnou potravin.
Těšíme se na Vás a přejeme krásný a klidný advent, učitelky ZŠ.
Zprávičky ze školky:
Podzim se nám pomalu blíží ke konci a ve školce
máme za sebou mnoho práce. V říjnu jsme chodili na jablíčka, ze kterých jsme
vařili povidla. Potom jsme je použili do opravdových koláčů. Sbírali jsme
barevné listy, kaštany, ořechy a další dary podzimní přírody. Nedávno jsme
přivítali sv. Martina, aby na nás letos nezapomněl se sněhem. Před námi už je
totiž Advent. V neděli se chystáme zazpívat při rozsvícení vánočního stromu v
obci a na začátku prosince nás čeká Mikuláš a Čertovská besídka. No a jako
každý rok se nejvíce těšíme na Vánoce. Přejeme všem klidný adventní čas a
veselé Vánoce!
Lenka Svatoňová

Upozorňuji na vydání krásné obrazové publikace nakladatelství Juko
s názvem Policko a s obrázky Oldřicha Jenky. Pro případné zájemce,
máme výtisk k nahlédnutí, cena je 363 Kč a knihu je možné objednat
na našem obecním úřadě.
starosta

Informace pro občany – listopad 2016
Vážení spoluobčané,
vítám Vás u čtení posledního zpravodaje roku 2016, který se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci. Poslední
listopadovou nedělí začne Advent. 27.listopadu rozsvítíme na stromku u prodejny svíčky, poslechneme si a
zazpíváme vánoční koledy s dětmi z naší školy, zahřejeme se čajem a svařeným vínem. Všechny Vás tímto
srdečně zvu na tuto krásnou tradiční akci.
Před námi je několik týdnů, jejichž vyvrcholením budou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Čeká nás také
několik týdnů shonu, kolotoč nakupování, zdobení, pečení, vaření a příprav. Přeji Vám, aby Vánoce byly pro
Vás symbolem pohody a klidu, abyste je vnímali spíše v rovině duchovní, oslavili je v kruhu rodinném a
zvládli ten předvánoční shon. Přeji Vám pak mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2017.
starosta

Současné zastupitelstvo bude mít polovinu svého volebního období za sebou. Něco se podařilo, něco ne,
bohužel, jsme tam, kde jsme byli přesně před dvěma lety, prodejna potravin i Fialka jsou zavřené, o
restauraci U Berků je škoda mluvit.
Situace kolem prodejny je nemilá a bude vyžadovat nějaké zásadní řešení. To, že se Vietnamci doposud
neodstěhovali, původní termín byl do 25.10., po dohodě prodloužen do 25.11., je spíše souhra okolností, a
opravdu detail. Nájem za byt platí a ačkoli jsem jim pohrozil vyměřením nájmu i za objekt prodejny,
podotýkám, že nudle již nevaří, nijak s vyhazovem spěchat nebudeme, protože si hradí náklady na vytápění.
Děkuji všem, kdo přispěli svým názorem v anketě k dalšímu osudu prodejny. Obdrželi jsme 42 anketních
lístků. Mám-li to stručně vyhodnotit, 79% odpovědí bylo ve smyslu, že zavření prodejny vadí a že zde občané
nakupovali a 76% odpovědí by nakupovalo i za mírně vyšší ceny než v marketech. A přibližně stejné
procento bylo ve smyslu hledat dále a neprodávat stavbu vybudovanou vlastně svépomocí občany této obce
(v tomto bodě 33%). Samozřejmě, tato statistická čísla nevyjadřují zcela názor všech občanů, neboť
hlasovali především ti, kterým není osud prodejny lhostejný. Přesto z ankety vyplývá, že by nebyl prodej celé
budovy vnímán pozitivně. Na závěr k tomuto tématu mohu sdělit, že určitý záměr, co se spodní částí budovy
tu je, bude to vyžadovat určité stavební úpravy … a více se dozvíte až v přístích měsících…
Co s horní částí budovy není jasné. Stát v současné době podporuje výstavbu tzv. startovacích bytů, až
500 tisíc na bytovou jednotku, je tu ovšem trochu nebezpečí, že si do obce přivedeme ne zrovna „kvalitní“
sousedy, např. v některých obcích říkají, že by do něčeho podobného vůbec nešli. Výstavba klasických bytů,
bez dotace, je však finančně velmi náročná a je nad naše síly. V úvahu samozřejmě přichází vzít si úvěr, ale
takových finančně náročných akcí nás čeká v příštích letech víc. Takže vše budeme důkladně zvažovat.
starosta

Vrásky nám přidělává stav rekonstrukce budovy obecního úřadu. Firma SMI Group s.r.o. Broumov, která
vyhrála ve výběrovém řízení, se zrovna jako šťastné řešení nejeví, zejména z hlediska odbornosti. Práce
jsou v obrovském skluzu. Naštěstí v posledních týdnech zvýšila firma počet přítomných dělníků na stavbě
z jednoho až dvou na čtyři. Již probíhá alespoň částečná pokládka kabelů elektrického vedení a instalace
sanitární techniky. Přesto nebude původní termín 9.12. v žádném případě dodržen. Vypadá to, že na
stavební firmy nemáme štěstí. Kvůli tomu se také letos nekoná setkání důchodců, protože nemáme
k dispozici důstojné prostory, kde by se akce mohla konat.
starosta

Oprava opěrné zdi na Benátkách
Jestliže se stavem prací na budově OÚ jsme hrubě nespokojeni, poklonu musím vyseknout firmě Petr Loskot za
opravu opěrné zdi na Benátkách. Předvedli velmi dobrou práci a určitě na ně při příštích akcích nezapomeneme.

starosta

Havárie kanalizace
Nepříjemný zážitek si prožili občané prostřední bytovky, kde došlo k propadu a ucpání kanalizace s patřičnými
nepříjemnými následky….
Nikoho samozřejmě ve sr---ách dlouho nenecháme, celkem rychle se podařilo zajistit vytyčení ostatních sítí, které
kanalizaci kříží a rychle provést výměnu potrubí v délce 30m. Děkuji tímto Ondrovi Kohlovi za rychlé řešení a
perfektní práci.

starosta

Vyčištění části Dunajky a Hlavňovského potoka
Začátkem října provedli pracovníci Povodí Labe s.p., vyčištění toku v okolí požární nádrže. Týden předtím
byly z těchto míst, na základě řízení z podnětu Správy CHKO, odloveny MVDr. Kulichem mihule potoční,
které jsou zvláště chráněným živočišným druhem. Odloveno bylo 20 kusů….
Po měsících sucha nastalo v průběhu druhého dne akce deštivé počasí, které trvalo celý týden a velice vše
komplikovalo, především odtěžení zeminy u chalupy p.Šaka a též odvoz na pole.
Jsem nesmírně rád, že se tato akce podařila, její organizace byla velmi vyčerpávající. Počty odvezených
vozů Tatra s blátem jsem nenapočítal, výsledek je ale určitě znát….
Dále budeme zvažovat, jak opravit požární nádrž v centru obce, kde jsou zdi již dosti poškozené.

starosta

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Voleb, které se letos konaly ve školní jídelně se zúčastnilo 131 oprávněných voličů, což je 42,7% účast. Volili
jsme takto:
Poř.
1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.
6.
7.
8.
9.-11.
9.-11.
9.-11.
12.-13.
12.-13.
14.-15.
14.-15.

Č.str.
36
30
2
12
50
32
7
56
37
52
75
67
68
1
41

Název strany
Počeh hlasů
Koalice pro KH kraj – KDÚ-ČSL-HDK-Volba pro město 23
ANO 2011
ODS
ČSSD
Starostové a Východočeši
TOP 09
Koalice SPD a SPO
Koalice Piráti a SZ pro KHK
Komunistická str.Čech a Moravy
Svobodní a Soukromníci
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
Nezávislí
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Národní demokracie

v%
17,55
22
20
20
11
9
7
4
3
3
3
2
2
1
1

16,79
15,26
15,26
8,39
6,87
5,34
3,05
2,29
2,29
2,29
1,52
1,52
0,76
0,76

starosta

Odpady
Setkání se zástupci firmy Marius Pedersen se bude konat dne 6.12. v Suchém Dole. Zda bude svozová
firma navyšovat platby za odvoz komunálního odpadu v příštím roce zatím nevím, ale není to
pravděpodobné. Vzhledem k tomu, že v obci celkem slušně odpad třídíme a za sběr vytříděného odpadu
získáváme příspěvky od společnosti EKOKOM, není naše odpadové hospodářství ve výrazně červených
číslech a pro rok 2017 tedy zůstává v platnosti částka 500 Kč na osobu. Na další rok ale již platbu budeme
muset pravděpodobně zvýšit.
Je to částečně i důsledkem zvýšených nákladů na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, který jsme sice
velice zlevnili pořízením vlastního kontejneru, ale množství odvážených zelených odpadů v kontejneru je
ohromující, v těchto týdnech skoro každých 14 dní. Říkám si, kde to vlastně končilo dříve…..
Psal jsem to již v minulém zpravodaji, ale musím to připomenout i nyní, velice oceňuji Vaši
disciplinovanost, zpracovatel odpadu, firma AgriWood s.r.o. nevznesl jedinou stížnost na přítomnost
nevhodných příměsí v kontejneru. Též disciplína kolem ukládání plastových odpadů do kontejnerů u
prodejny se velice zlepšila, ale tady si na hodnocení radši počkáme na příští léto.
starosta
A co nás čeká v r.2017 ??
V příštím roce nás bude čekat jedna mimořádná akce. Jak bylo již v minulých vydáních uvedeno, přes
St.fond životního prostředí bylo zažádáno o dotaci na zhotovení digitálního bezdrátového rozhlasu. Sice
jsme ještě oficiální dopis nedostali, ale na webových stránkách SFŽP je naše obec již uvedena jako příjemce
dotace, v částce 980 tis. Kč. Nyní bude na zpracovateli žádosti, firmě Envipartner Brno, aby provedla
výběrové řízení a já věřím, že rok touto dobou již bude nový rozhlas fungovat.
Dále budeme provádět opravy a zhodnocování našeho majetku, vzhledem k tomu, že se otvírají poměrně
velké možnosti získat dotaci na další kolo rekonstrukce hasičské zbrojnice, připravíme projekt na snížení
vjezdu hasického vozidla. Určitě budeme, ve spolupráci s Agroprojekcí Litomyšl, řešit způsob rekonstrukce
požární nádrže, tak, aby byl upraven tvar průtoku, aby nedocházelo k usazování bahna a přitom zachována
možnost čerpání vody v případě požáru. Dále plánujeme konečně provést opravu cesty kolem našich domků
pod Borkem a budeme hledat dotační možnosti na opravu opěrné zdi u Bornových, s následným položením
kanalizace až k čp. 48. Vše samozřejmě provést nepůjde, náš daňový příjem není velký, na každou akci se
však dotační titul dá sehnat
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 28. listopadu 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici
Program: 1. Dotace
2. Rozpočet
3. Majetkoprávní záležitosti 4. Různé
Těšíme se na Vás

Hasiči
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI!!! V pondělí 12. 9. 2016 jsme převzali nový dopravní automobil FORD
TRANSIT KOMBI L2H2, který nám jako vítěz výběrového řízení dodala firmy AutoTrutnov s.r.o. zastoupená
p. Břízou. Automobil je pořízen z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 400 000Kč a z dotace poskytnuté Královehradeckým
krajem ve výši 249 000Kč. Celkové náklady na pořízení vozidla jsou 900 700Kč.

11.7. 2016 - třetí letošní výjezd. Malý požár lesa, katastr obce, směr na Hlavňov. Vyjeli 4 členové.
13.7. 2016 - čtvrtý výjezd. Nahlášen požár "šušky". Po příjezdu na místo zjištěno, že v objektu se provádí
deratizace, tzv. vykuřování. Vyjeli 4 členové.
31.7. 2016 - jsme provedli vyklizení obecního úřadu před rekonstrukcí. Část věcí se uskladnila v garážích,
zbytek se odvážel nad prodejnu. Účast 11 členů.
6.8. 2016 - jsme uspořádali 2.ročník "Bukovického zadku" s večerní zábavou. Počasí vyšlo. Soutěž v mužích
ovládli naši kluci před Meziměstím. V ženách zvítězila Kramolna před Ohnišovem. Každé družstvo si odvezlo
hodnotnou cenu. Po skončení soutěže nám k poslechu, k tanci pěkně zahrála kapela Hektor. Jediným
mínusem celého programu je menší účast lidí na zábavě, ale už jsme si asi zvyknuli. Akce se konala u
Grimových na place, děkujeme za vypůjčení pozemku a za jejich pomoc. Poděkování taky patří všem
sponzorům a všem kteří se na akci podíleli.
10.9. 2016 - soutěž o putovní pohár starosty
obce, 13. ročník. Soutěž se konala v Polici za
čerpací stanicí a opět byla zařazena do NHPL
2016. Přijelo 12 mužských, 10 ženských týmů.
Soutěž zahájil i ukončil starosta obce. Na
perfektně připravené trati jsme obsadili druhé
místo, zvítězil Ohnišov. V ženách byla nejlepší
Kramolna před Černčicema. V přestávce
proběhla doplňková soutěž v hodu pivním
sudem. Akce byla perfektně zvládnuta, díky.
Sponzoři: Obec Bukovice, Obec Ždár nad
Metují, Město Police n. M., Šrůtek M., Hejnyš P.,
Stavebniny Grim, MT-střechy Tautz, Sádovský
topení-voda-plyn, Exner M. - občerstvení, Rudolf
elektro, Rudolf NET, Jirman J. - penzion 65,
Jirman P. - střechy, Partel elektro, GG transport, Čáp a syn, Hauk s.r.o., Tiskárna Resl,
Nejlevnější pneu, Kvíčerovská pekárna, masna
Pejskar, Bazény Machov, ManMat s.r.o., Intop Náchod, stavebniny DEK, Elpol Police, p. Holub, ZD Ostaš,
Sport Hotárek, zelenina Suchomel, PROTO Hronov, ...

14.09.2016 - pátý výjezd. Police nad Metují - ul. Bělská - požár nízké budovy. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno že se jedná o zakouřenou místnost domu, příčinou bylo zahoření hobra desky v meziprostoru
stěn. Zasahovaly jednotky: JSDH Police nad Metují, PS Náchod, JSDH Bukovice, JSDH Machov - Nízká
Srbská, JSDH Velké Petrovice. PD Velká Ledhuje ponechána na základně jako záloha. Spolupráce s Policií
ČR a vyšetřovatelem HZS.
24.10. 2016 - Výlet do Forstu. 135 let založení místního sboru, pěkná akce.
8.10. 2016 - Námětové cvičení okrsku Ostaš u Hlavňovského rybníka. Tématem cvičení bylo - sebejištění,
praktické procvičení pěti základních uzlů a jistící body. Praktické procvičení první pomoci a praktický výcvik
při poleptání kyselinou nebo louhem. Praktické procvičení správného doplnění cisteren a jejich postavení u
zásahu a zásady příjezdu k požáru a DN. Organizace radiové sítě u zásahu, procvičení radiového spojení a
procvičení signálů. Praktické procvičení jímání nebezpečných kapalných látek a zamezení jejich úniku
pomocí improvizovaných prostředků. Cvičení se kromě nás (7 členů) zúčastnily i tyto sbory : Police nad
Metují, Velká Ledhuje, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Česká Metuje, Pěkov, Hlavňov a Suchý Důl.
6.11. 2016 - čistění kanalizace u bytovek.
Soutěžní družstvo
Soutěžní sezónu máme za sebou, dopadlo to na výbornou. Obhájili
jsme prvenství v NHPL!!
17.6. - Vršovka (NHPL) - 8.místo, 3B, 24:45s., průstřikové terče
2.7. - Černčice - 2.místo, 2B, 25:83s., nástřikové terče
16.7. - Meziměstí (Podorlická liga) - 8.místo, 3B, 27s., nástřikové
terče
27.8. - Vysokov (NHPL) - 1.místo, 3B, 20:64s., průstřikové terče
3.9. - Nový Hrádek (NHPL) - 3.místo, 3B, 27:57s., nástřikové terče
10.9. - Bukovice (NHPL) - 2.místo, 3B, 27:18s., nástřikové terče
17.9. - Kramolna (NHPL) - 1.místo, 2B, 21:89s., nástřikové terče
24.9. -Suchý Důl - 2.místo, 3B, malé zklamání ...
Do konce roku máme v plánu ještě dvě kulturní akce. Tou větší, náročnější je vyhlášení NHPL 2016, které
pořádáme ve Žďáře nad Metují. Je přihlášeno 150 lidí. Druhou akcí je náš již tradiční Vánoční turnaj ve
stolním tenise. Výjezdovou jednotku ještě čeká školení s dýchacími přístroji. Zajíždíme nové auto i vlek a
těšíme se na nové zázemí ...

MLADÍ HASIČI
V září a říjnu měli mladí hasiči a jejich vedoucí
napilno... Po prázdninách začali každý pátek opět
"hasičákovat".
Po celou neděli 18. září provázeli naši táboroví
vedoucí krajské setkání hasičských přípravek
(nejmenší děti) na Pavlátově louce u Nového Města
nad Metují. Oprášili jsme kožichy, naleštili kůže,
oblékli se coby zvířátka z Madagaskaru (zebra
Marty, lev Alex, hrošice Glorie, zebra Melmen, král
Jelimán a jeden z tučňáků). Program na Pavlátově
louce byl pestrý: vystoupení dětských kolektivů
(předem připravené ukázky z tréninků, pohádky,
písničky, tance...), soutěže, skákací hrad, malování
na obličej, vystoupení kouzelníka a pohádka
suchodolského loutkového divadla. Madagaskarská
zvířátka provázela, moderovala, skotačila, povzbuzovala, odměňovala a hodnotila výkony dětí.
Další víkend se část vedoucích mladých hasičů a jejich děti zúčastnili oslav dobrovolných hasičů ve
městě Forst - Lausitz, SRN u příležitosti 135 let založení sboru a 5 let založení kroužku mladých hasičů. Na
dvoudenní akci jsme si přišli na své my dospěláci i děti, které si vyzkoušely práci s hydraulikou, zazávodili ve
slalomu a stříkání ze džberovky, vyrobili si odznak, povozili se v mašince a na čtyřkolce, nechali si
namaskovat zranění u Červeného kříže... Procházka městem s ukázkami techniky a zásahů, hasičskou
turbínou, potápěčem a dalšími atrakcemi byly příjemné i zajímavé. Celé oslavy byly perfektně
zorganizované. Mladí hasiči v Německu mají bohaté materiální zázemí. Družstvo je složeno z dětí staršího
školního věku. My máme mezi sebou děti od prvňáčků (někdy i školkové) a máme bohatou historii :-)

O týden později jsme se vydali za našimi kamarády do Nízké Srbské, kteří pro spřátelené kolektivy
uspořádali tréninkový závod, tzv. "Běh okolo Rzu". Vyzkoušeli jsme si, co nám jde a v čem máme
mezery.
Na závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí 15. října se nám dařilo výborně. Na start jsme postavili
3 hlídky mladších a 1 hlídku dorostu. Nutno podotknout, že v kategorii mladší závodilo celkem 31
pětičlenných hlídek. Naši nejlepší mladší se umístili jako 3. (hlídka ve složení Viktorka Mrnková, Adam
Leppelt, Honzík Ther, Klárka Řeháková, Apolenka Hanušová), což byl fantastický výsledek a obhájili
umístění na stupni vítězů z loňského roku. Další hlídka se umístila na 18. místě (Anežka Johnová, Adélka
Therová, Patrik Kaufman, Šárka Pavlovičová, Vašík Rydlo) a naši nejmladší závodníci na 24. místě (Janička
Partelová, Lenička Bihariová, Vítek Hanuš, Honzík Jirman, Filip Šulc – hostoval z Nízké Srbské). Dorostenci
Honza Trojtl, Nikolas Letzel, Honza Pejskar, Mikuláš Karpf a Áďa Leppeltová vystoupili na 2. příčku. Též
parádní výsledek. Dařilo se nám! Jen tak dál na jaře!

Kategorie mladší - 3. místo

Kategorie dorost – 2. místo
Monika Leppeltová, vedoucí mládeže SDH Bukovice

Z činnosti Sokola Bukovice ………
V zimních měsících probíhají soutěže stolních tenistů. V soutěžích ČAST máme již po několik let jedno
družstvo v okresním přeboru I.třídy hrající v klidné horní polovině tabulky. V týmu nastupují P.Šubíř, J.Thér,
L.Průša, P.Pohner a V.Kollert.
Výsledky a tabulka po 8.kole soutěže :
Sokol Bukovice - TTC N.Město n.M. B
14 : 4
Jiskra Jaroměř C - Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod C
9:9
Sokol Bukovice - TJ Horní Kostelec
10 : 8
Slovan Broumov B – Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod B
10 : 8
Sokol Žďárky - Sokol Bukovice
9:9
1. Slovan Broumov B
2. TJ Náchod B
3. Sokol Žďárky
4. TJ Náchod B
5. Sokol Bukovice
6. TJ Knauf Lipí
7. TJ Horní Kostelec
8. TTC Nové Město n.M.B
9. TJ Sokol Vysoká Srbská
10. TJ Jiskra Jaroměř C
11. TJ Jiskra Jaroměř B
12. Sokol Česká Skalice B

8
8
7
8
7
8
8
8
7
7
7
8

7100
5120
5110
3320
3220
2330
3130
3050
3040
2140
2140
0071

104:40
74:40
75:51
68:76
66:60
73:71
65:61
59:85
65:58
58:68
66:60
34:100

20
19
18
17
15
15
14
14
13
12
12
7

Stav střechy sokolovny již nutně vyžadoval nový nátěr. Přestože obec hodlá sokolovnu od České obce
sokolské odkoupit (jen k tomu patrně nedojde v příštím roce, vzhledem k jiným finančně náročným
projektům), akce se ujali členové Sokola a otryskání povrchu a nátěr provedli svépomocí.
Že to jsou stále stejná jména lidí, kteří mají již dávno brigádnické hodiny odpracované, netřeba připomínat.
Takže především díky P.Vítkovi, P.Skalickému, M.Hejlovi, J.Voborníkovi, J.Trojtlovi a K.Semirádovi, a dále
též P.Švejdarovi, I.Pohlovi a O.Jirákovi, za 2 dny strávené na střeše.
MŠ

Předvánoční čas ve škole
Tento rok pro nás začal trochu komicky a trochu komiksově. Kamarádi ze Čtyřlístku se představili dětem na
seznamovacím výletě v září. Budou nás provázet celým školním rokem a máme v plánu užít si s nimi hodně
zábavy. Po seznamovacím výletu po neznámých cestičkách v okolí jsme prožili týden s Cirkusem Happy
Kids. Velká akce nám přinesla hodně zážitků, veselých i vážnějších, hodně jsme se naučili o tom, jak to
chodí v cirkuse a kolik kázně a tréninku je potřeba ke každému vystoupení. Celý projekt skončil nakonec
velkým představením, které mnoho z Vás vidělo.
Říjen nás vyzkoušel, především byl ve znamení učitelských zástupů, ať už z důvodu studia, nemoci či
dalekých cest. Ale i když ještě není všemu studiu a nemocem konec, paní vychovatelka Kollertová i s malou
Fifinkou se ze své cesty vrátila, zdravá a plná sil, a tak ji vítáme zpět mezi nás.
V listopadu jsme pokročili s programem primární prevence, který u nás ve škole realizuje sdružení
Společně k bezpečí, a který děti vede ke zdravému životnímu stylu, dobrým vzájemným vztahům ve třídě a
varuje před nebezpečími, které mohou dětské zdraví ohrozit.
S radostí jsme pozorovali z oken školy první sníh a mohli tak přivítat svátek Martina v té správné náladě.
Společně s rodiči jsme rozsvítili světýlka lampiónů, prošli vesnicí a po pásmu písniček šli po stopách dál.
Martinovy podkůvky nás zavedly zadem do školní zahrady, kde na děti čekal nový herní prvek. Děkujeme
firmě ManMat z Police nad Metují za dar – houpací síť, který děti jistě potěší. Děkujeme i do kuchyně, kde
nám pomohli napéct výborné rohlíčky a pohostit nás v chladném podvečeru. Naším posledním školním
zážitkem byl malý výlet do nového muzea v Hronově, které nese název Pod čepicí a děti v něm zažily
program Budiž světlo!
Lenka Karpfová
S blížícím se prosincem a první nedělí adventní si Vás na závěr dovolujeme
pozvat na:
Rozsvěcení vánočního stromu,
které se koná 27.11.2016 v 16 hodin před bývalou prodejnou potravin.
Těšíme se na Vás a přejeme krásný a klidný advent, učitelky ZŠ.
Zprávičky ze školky:
Podzim se nám pomalu blíží ke konci a ve školce
máme za sebou mnoho práce. V říjnu jsme chodili na jablíčka, ze kterých jsme
vařili povidla. Potom jsme je použili do opravdových koláčů. Sbírali jsme
barevné listy, kaštany, ořechy a další dary podzimní přírody. Nedávno jsme
přivítali sv. Martina, aby na nás letos nezapomněl se sněhem. Před námi už je
totiž Advent. V neděli se chystáme zazpívat při rozsvícení vánočního stromu v
obci a na začátku prosince nás čeká Mikuláš a Čertovská besídka. No a jako
každý rok se nejvíce těšíme na Vánoce. Přejeme všem klidný adventní čas a
veselé Vánoce!
Lenka Svatoňová

Upozorňuji na vydání krásné obrazové publikace nakladatelství Juko
s názvem Policko a s obrázky Oldřicha Jenky. Pro případné zájemce,
máme výtisk k nahlédnutí, cena je 363 Kč a knihu je možné objednat
na našem obecním úřadě.
starosta

Informace pro občany – listopad 2016
Vážení spoluobčané,
vítám Vás u čtení posledního zpravodaje roku 2016, který se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci. Poslední
listopadovou nedělí začne Advent. 27.listopadu rozsvítíme na stromku u prodejny svíčky, poslechneme si a
zazpíváme vánoční koledy s dětmi z naší školy, zahřejeme se čajem a svařeným vínem. Všechny Vás tímto
srdečně zvu na tuto krásnou tradiční akci.
Před námi je několik týdnů, jejichž vyvrcholením budou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Čeká nás také
několik týdnů shonu, kolotoč nakupování, zdobení, pečení, vaření a příprav. Přeji Vám, aby Vánoce byly pro
Vás symbolem pohody a klidu, abyste je vnímali spíše v rovině duchovní, oslavili je v kruhu rodinném a
zvládli ten předvánoční shon. Přeji Vám pak mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2017.
starosta

Současné zastupitelstvo bude mít polovinu svého volebního období za sebou. Něco se podařilo, něco ne,
bohužel, jsme tam, kde jsme byli přesně před dvěma lety, prodejna potravin i Fialka jsou zavřené, o
restauraci U Berků je škoda mluvit.
Situace kolem prodejny je nemilá a bude vyžadovat nějaké zásadní řešení. To, že se Vietnamci doposud
neodstěhovali, původní termín byl do 25.10., po dohodě prodloužen do 25.11., je spíše souhra okolností, a
opravdu detail. Nájem za byt platí a ačkoli jsem jim pohrozil vyměřením nájmu i za objekt prodejny,
podotýkám, že nudle již nevaří, nijak s vyhazovem spěchat nebudeme, protože si hradí náklady na vytápění.
Děkuji všem, kdo přispěli svým názorem v anketě k dalšímu osudu prodejny. Obdrželi jsme 42 anketních
lístků. Mám-li to stručně vyhodnotit, 79% odpovědí bylo ve smyslu, že zavření prodejny vadí a že zde občané
nakupovali a 76% odpovědí by nakupovalo i za mírně vyšší ceny než v marketech. A přibližně stejné
procento bylo ve smyslu hledat dále a neprodávat stavbu vybudovanou vlastně svépomocí občany této obce
(v tomto bodě 33%). Samozřejmě, tato statistická čísla nevyjadřují zcela názor všech občanů, neboť
hlasovali především ti, kterým není osud prodejny lhostejný. Přesto z ankety vyplývá, že by nebyl prodej celé
budovy vnímán pozitivně. Na závěr k tomuto tématu mohu sdělit, že určitý záměr, co se spodní částí budovy
tu je, bude to vyžadovat určité stavební úpravy … a více se dozvíte až v přístích měsících…
Co s horní částí budovy není jasné. Stát v současné době podporuje výstavbu tzv. startovacích bytů, až
500 tisíc na bytovou jednotku, je tu ovšem trochu nebezpečí, že si do obce přivedeme ne zrovna „kvalitní“
sousedy, např. v některých obcích říkají, že by do něčeho podobného vůbec nešli. Výstavba klasických bytů,
bez dotace, je však finančně velmi náročná a je nad naše síly. V úvahu samozřejmě přichází vzít si úvěr, ale
takových finančně náročných akcí nás čeká v příštích letech víc. Takže vše budeme důkladně zvažovat.
starosta

Vrásky nám přidělává stav rekonstrukce budovy obecního úřadu. Firma SMI Group s.r.o. Broumov, která
vyhrála ve výběrovém řízení, se zrovna jako šťastné řešení nejeví, zejména z hlediska odbornosti. Práce
jsou v obrovském skluzu. Naštěstí v posledních týdnech zvýšila firma počet přítomných dělníků na stavbě
z jednoho až dvou na čtyři. Již probíhá alespoň částečná pokládka kabelů elektrického vedení a instalace
sanitární techniky. Přesto nebude původní termín 9.12. v žádném případě dodržen. Vypadá to, že na
stavební firmy nemáme štěstí. Kvůli tomu se také letos nekoná setkání důchodců, protože nemáme
k dispozici důstojné prostory, kde by se akce mohla konat.
starosta

Oprava opěrné zdi na Benátkách
Jestliže se stavem prací na budově OÚ jsme hrubě nespokojeni, poklonu musím vyseknout firmě Petr Loskot za
opravu opěrné zdi na Benátkách. Předvedli velmi dobrou práci a určitě na ně při příštích akcích nezapomeneme.

starosta

Havárie kanalizace
Nepříjemný zážitek si prožili občané prostřední bytovky, kde došlo k propadu a ucpání kanalizace s patřičnými
nepříjemnými následky….
Nikoho samozřejmě ve sr---ách dlouho nenecháme, celkem rychle se podařilo zajistit vytyčení ostatních sítí, které
kanalizaci kříží a rychle provést výměnu potrubí v délce 30m. Děkuji tímto Ondrovi Kohlovi za rychlé řešení a
perfektní práci.

starosta

Vyčištění části Dunajky a Hlavňovského potoka
Začátkem října provedli pracovníci Povodí Labe s.p., vyčištění toku v okolí požární nádrže. Týden předtím
byly z těchto míst, na základě řízení z podnětu Správy CHKO, odloveny MVDr. Kulichem mihule potoční,
které jsou zvláště chráněným živočišným druhem. Odloveno bylo 20 kusů….
Po měsících sucha nastalo v průběhu druhého dne akce deštivé počasí, které trvalo celý týden a velice vše
komplikovalo, především odtěžení zeminy u chalupy p.Šaka a též odvoz na pole.
Jsem nesmírně rád, že se tato akce podařila, její organizace byla velmi vyčerpávající. Počty odvezených
vozů Tatra s blátem jsem nenapočítal, výsledek je ale určitě znát….
Dále budeme zvažovat, jak opravit požární nádrž v centru obce, kde jsou zdi již dosti poškozené.

starosta

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Voleb, které se letos konaly ve školní jídelně se zúčastnilo 131 oprávněných voličů, což je 42,7% účast. Volili
jsme takto:
Poř.
1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.
6.
7.
8.
9.-11.
9.-11.
9.-11.
12.-13.
12.-13.
14.-15.
14.-15.

Č.str.
36
30
2
12
50
32
7
56
37
52
75
67
68
1
41

Název strany
Počeh hlasů
Koalice pro KH kraj – KDÚ-ČSL-HDK-Volba pro město 23
ANO 2011
ODS
ČSSD
Starostové a Východočeši
TOP 09
Koalice SPD a SPO
Koalice Piráti a SZ pro KHK
Komunistická str.Čech a Moravy
Svobodní a Soukromníci
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
Nezávislí
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Národní demokracie

v%
17,55
22
20
20
11
9
7
4
3
3
3
2
2
1
1

16,79
15,26
15,26
8,39
6,87
5,34
3,05
2,29
2,29
2,29
1,52
1,52
0,76
0,76

starosta

Odpady
Setkání se zástupci firmy Marius Pedersen se bude konat dne 6.12. v Suchém Dole. Zda bude svozová
firma navyšovat platby za odvoz komunálního odpadu v příštím roce zatím nevím, ale není to
pravděpodobné. Vzhledem k tomu, že v obci celkem slušně odpad třídíme a za sběr vytříděného odpadu
získáváme příspěvky od společnosti EKOKOM, není naše odpadové hospodářství ve výrazně červených
číslech a pro rok 2017 tedy zůstává v platnosti částka 500 Kč na osobu. Na další rok ale již platbu budeme
muset pravděpodobně zvýšit.
Je to částečně i důsledkem zvýšených nákladů na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, který jsme sice
velice zlevnili pořízením vlastního kontejneru, ale množství odvážených zelených odpadů v kontejneru je
ohromující, v těchto týdnech skoro každých 14 dní. Říkám si, kde to vlastně končilo dříve…..
Psal jsem to již v minulém zpravodaji, ale musím to připomenout i nyní, velice oceňuji Vaši
disciplinovanost, zpracovatel odpadu, firma AgriWood s.r.o. nevznesl jedinou stížnost na přítomnost
nevhodných příměsí v kontejneru. Též disciplína kolem ukládání plastových odpadů do kontejnerů u
prodejny se velice zlepšila, ale tady si na hodnocení radši počkáme na příští léto.
starosta
A co nás čeká v r.2017 ??
V příštím roce nás bude čekat jedna mimořádná akce. Jak bylo již v minulých vydáních uvedeno, přes
St.fond životního prostředí bylo zažádáno o dotaci na zhotovení digitálního bezdrátového rozhlasu. Sice
jsme ještě oficiální dopis nedostali, ale na webových stránkách SFŽP je naše obec již uvedena jako příjemce
dotace, v částce 980 tis. Kč. Nyní bude na zpracovateli žádosti, firmě Envipartner Brno, aby provedla
výběrové řízení a já věřím, že rok touto dobou již bude nový rozhlas fungovat.
Dále budeme provádět opravy a zhodnocování našeho majetku, vzhledem k tomu, že se otvírají poměrně
velké možnosti získat dotaci na další kolo rekonstrukce hasičské zbrojnice, připravíme projekt na snížení
vjezdu hasického vozidla. Určitě budeme, ve spolupráci s Agroprojekcí Litomyšl, řešit způsob rekonstrukce
požární nádrže, tak, aby byl upraven tvar průtoku, aby nedocházelo k usazování bahna a přitom zachována
možnost čerpání vody v případě požáru. Dále plánujeme konečně provést opravu cesty kolem našich domků
pod Borkem a budeme hledat dotační možnosti na opravu opěrné zdi u Bornových, s následným položením
kanalizace až k čp. 48. Vše samozřejmě provést nepůjde, náš daňový příjem není velký, na každou akci se
však dotační titul dá sehnat
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 28. listopadu 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici
Program: 1. Dotace
2. Rozpočet
3. Majetkoprávní záležitosti 4. Různé
Těšíme se na Vás

Hasiči
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI!!! V pondělí 12. 9. 2016 jsme převzali nový dopravní automobil FORD
TRANSIT KOMBI L2H2, který nám jako vítěz výběrového řízení dodala firmy AutoTrutnov s.r.o. zastoupená
p. Břízou. Automobil je pořízen z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 400 000Kč a z dotace poskytnuté Královehradeckým
krajem ve výši 249 000Kč. Celkové náklady na pořízení vozidla jsou 900 700Kč.

11.7. 2016 - třetí letošní výjezd. Malý požár lesa, katastr obce, směr na Hlavňov. Vyjeli 4 členové.
13.7. 2016 - čtvrtý výjezd. Nahlášen požár "šušky". Po příjezdu na místo zjištěno, že v objektu se provádí
deratizace, tzv. vykuřování. Vyjeli 4 členové.
31.7. 2016 - jsme provedli vyklizení obecního úřadu před rekonstrukcí. Část věcí se uskladnila v garážích,
zbytek se odvážel nad prodejnu. Účast 11 členů.
6.8. 2016 - jsme uspořádali 2.ročník "Bukovického zadku" s večerní zábavou. Počasí vyšlo. Soutěž v mužích
ovládli naši kluci před Meziměstím. V ženách zvítězila Kramolna před Ohnišovem. Každé družstvo si odvezlo
hodnotnou cenu. Po skončení soutěže nám k poslechu, k tanci pěkně zahrála kapela Hektor. Jediným
mínusem celého programu je menší účast lidí na zábavě, ale už jsme si asi zvyknuli. Akce se konala u
Grimových na place, děkujeme za vypůjčení pozemku a za jejich pomoc. Poděkování taky patří všem
sponzorům a všem kteří se na akci podíleli.
10.9. 2016 - soutěž o putovní pohár starosty
obce, 13. ročník. Soutěž se konala v Polici za
čerpací stanicí a opět byla zařazena do NHPL
2016. Přijelo 12 mužských, 10 ženských týmů.
Soutěž zahájil i ukončil starosta obce. Na
perfektně připravené trati jsme obsadili druhé
místo, zvítězil Ohnišov. V ženách byla nejlepší
Kramolna před Černčicema. V přestávce
proběhla doplňková soutěž v hodu pivním
sudem. Akce byla perfektně zvládnuta, díky.
Sponzoři: Obec Bukovice, Obec Ždár nad
Metují, Město Police n. M., Šrůtek M., Hejnyš P.,
Stavebniny Grim, MT-střechy Tautz, Sádovský
topení-voda-plyn, Exner M. - občerstvení, Rudolf
elektro, Rudolf NET, Jirman J. - penzion 65,
Jirman P. - střechy, Partel elektro, GG transport, Čáp a syn, Hauk s.r.o., Tiskárna Resl,
Nejlevnější pneu, Kvíčerovská pekárna, masna
Pejskar, Bazény Machov, ManMat s.r.o., Intop Náchod, stavebniny DEK, Elpol Police, p. Holub, ZD Ostaš,
Sport Hotárek, zelenina Suchomel, PROTO Hronov, ...

14.09.2016 - pátý výjezd. Police nad Metují - ul. Bělská - požár nízké budovy. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno že se jedná o zakouřenou místnost domu, příčinou bylo zahoření hobra desky v meziprostoru
stěn. Zasahovaly jednotky: JSDH Police nad Metují, PS Náchod, JSDH Bukovice, JSDH Machov - Nízká
Srbská, JSDH Velké Petrovice. PD Velká Ledhuje ponechána na základně jako záloha. Spolupráce s Policií
ČR a vyšetřovatelem HZS.
24.10. 2016 - Výlet do Forstu. 135 let založení místního sboru, pěkná akce.
8.10. 2016 - Námětové cvičení okrsku Ostaš u Hlavňovského rybníka. Tématem cvičení bylo - sebejištění,
praktické procvičení pěti základních uzlů a jistící body. Praktické procvičení první pomoci a praktický výcvik
při poleptání kyselinou nebo louhem. Praktické procvičení správného doplnění cisteren a jejich postavení u
zásahu a zásady příjezdu k požáru a DN. Organizace radiové sítě u zásahu, procvičení radiového spojení a
procvičení signálů. Praktické procvičení jímání nebezpečných kapalných látek a zamezení jejich úniku
pomocí improvizovaných prostředků. Cvičení se kromě nás (7 členů) zúčastnily i tyto sbory : Police nad
Metují, Velká Ledhuje, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Česká Metuje, Pěkov, Hlavňov a Suchý Důl.
6.11. 2016 - čistění kanalizace u bytovek.
Soutěžní družstvo
Soutěžní sezónu máme za sebou, dopadlo to na výbornou. Obhájili
jsme prvenství v NHPL!!
17.6. - Vršovka (NHPL) - 8.místo, 3B, 24:45s., průstřikové terče
2.7. - Černčice - 2.místo, 2B, 25:83s., nástřikové terče
16.7. - Meziměstí (Podorlická liga) - 8.místo, 3B, 27s., nástřikové
terče
27.8. - Vysokov (NHPL) - 1.místo, 3B, 20:64s., průstřikové terče
3.9. - Nový Hrádek (NHPL) - 3.místo, 3B, 27:57s., nástřikové terče
10.9. - Bukovice (NHPL) - 2.místo, 3B, 27:18s., nástřikové terče
17.9. - Kramolna (NHPL) - 1.místo, 2B, 21:89s., nástřikové terče
24.9. -Suchý Důl - 2.místo, 3B, malé zklamání ...
Do konce roku máme v plánu ještě dvě kulturní akce. Tou větší, náročnější je vyhlášení NHPL 2016, které
pořádáme ve Žďáře nad Metují. Je přihlášeno 150 lidí. Druhou akcí je náš již tradiční Vánoční turnaj ve
stolním tenise. Výjezdovou jednotku ještě čeká školení s dýchacími přístroji. Zajíždíme nové auto i vlek a
těšíme se na nové zázemí ...

MLADÍ HASIČI
V září a říjnu měli mladí hasiči a jejich vedoucí
napilno... Po prázdninách začali každý pátek opět
"hasičákovat".
Po celou neděli 18. září provázeli naši táboroví
vedoucí krajské setkání hasičských přípravek
(nejmenší děti) na Pavlátově louce u Nového Města
nad Metují. Oprášili jsme kožichy, naleštili kůže,
oblékli se coby zvířátka z Madagaskaru (zebra
Marty, lev Alex, hrošice Glorie, zebra Melmen, král
Jelimán a jeden z tučňáků). Program na Pavlátově
louce byl pestrý: vystoupení dětských kolektivů
(předem připravené ukázky z tréninků, pohádky,
písničky, tance...), soutěže, skákací hrad, malování
na obličej, vystoupení kouzelníka a pohádka
suchodolského loutkového divadla. Madagaskarská
zvířátka provázela, moderovala, skotačila, povzbuzovala, odměňovala a hodnotila výkony dětí.
Další víkend se část vedoucích mladých hasičů a jejich děti zúčastnili oslav dobrovolných hasičů ve
městě Forst - Lausitz, SRN u příležitosti 135 let založení sboru a 5 let založení kroužku mladých hasičů. Na
dvoudenní akci jsme si přišli na své my dospěláci i děti, které si vyzkoušely práci s hydraulikou, zazávodili ve
slalomu a stříkání ze džberovky, vyrobili si odznak, povozili se v mašince a na čtyřkolce, nechali si
namaskovat zranění u Červeného kříže... Procházka městem s ukázkami techniky a zásahů, hasičskou
turbínou, potápěčem a dalšími atrakcemi byly příjemné i zajímavé. Celé oslavy byly perfektně
zorganizované. Mladí hasiči v Německu mají bohaté materiální zázemí. Družstvo je složeno z dětí staršího
školního věku. My máme mezi sebou děti od prvňáčků (někdy i školkové) a máme bohatou historii :-)

O týden později jsme se vydali za našimi kamarády do Nízké Srbské, kteří pro spřátelené kolektivy
uspořádali tréninkový závod, tzv. "Běh okolo Rzu". Vyzkoušeli jsme si, co nám jde a v čem máme
mezery.
Na závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí 15. října se nám dařilo výborně. Na start jsme postavili
3 hlídky mladších a 1 hlídku dorostu. Nutno podotknout, že v kategorii mladší závodilo celkem 31
pětičlenných hlídek. Naši nejlepší mladší se umístili jako 3. (hlídka ve složení Viktorka Mrnková, Adam
Leppelt, Honzík Ther, Klárka Řeháková, Apolenka Hanušová), což byl fantastický výsledek a obhájili
umístění na stupni vítězů z loňského roku. Další hlídka se umístila na 18. místě (Anežka Johnová, Adélka
Therová, Patrik Kaufman, Šárka Pavlovičová, Vašík Rydlo) a naši nejmladší závodníci na 24. místě (Janička
Partelová, Lenička Bihariová, Vítek Hanuš, Honzík Jirman, Filip Šulc – hostoval z Nízké Srbské). Dorostenci
Honza Trojtl, Nikolas Letzel, Honza Pejskar, Mikuláš Karpf a Áďa Leppeltová vystoupili na 2. příčku. Též
parádní výsledek. Dařilo se nám! Jen tak dál na jaře!

Kategorie mladší - 3. místo

Kategorie dorost – 2. místo
Monika Leppeltová, vedoucí mládeže SDH Bukovice

Z činnosti Sokola Bukovice ………
V zimních měsících probíhají soutěže stolních tenistů. V soutěžích ČAST máme již po několik let jedno
družstvo v okresním přeboru I.třídy hrající v klidné horní polovině tabulky. V týmu nastupují P.Šubíř, J.Thér,
L.Průša, P.Pohner a V.Kollert.
Výsledky a tabulka po 8.kole soutěže :
Sokol Bukovice - TTC N.Město n.M. B
14 : 4
Jiskra Jaroměř C - Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod C
9:9
Sokol Bukovice - TJ Horní Kostelec
10 : 8
Slovan Broumov B – Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod B
10 : 8
Sokol Žďárky - Sokol Bukovice
9:9
1. Slovan Broumov B
2. TJ Náchod B
3. Sokol Žďárky
4. TJ Náchod B
5. Sokol Bukovice
6. TJ Knauf Lipí
7. TJ Horní Kostelec
8. TTC Nové Město n.M.B
9. TJ Sokol Vysoká Srbská
10. TJ Jiskra Jaroměř C
11. TJ Jiskra Jaroměř B
12. Sokol Česká Skalice B

8
8
7
8
7
8
8
8
7
7
7
8

7100
5120
5110
3320
3220
2330
3130
3050
3040
2140
2140
0071

104:40
74:40
75:51
68:76
66:60
73:71
65:61
59:85
65:58
58:68
66:60
34:100

20
19
18
17
15
15
14
14
13
12
12
7

Stav střechy sokolovny již nutně vyžadoval nový nátěr. Přestože obec hodlá sokolovnu od České obce
sokolské odkoupit (jen k tomu patrně nedojde v příštím roce, vzhledem k jiným finančně náročným
projektům), akce se ujali členové Sokola a otryskání povrchu a nátěr provedli svépomocí.
Že to jsou stále stejná jména lidí, kteří mají již dávno brigádnické hodiny odpracované, netřeba připomínat.
Takže především díky P.Vítkovi, P.Skalickému, M.Hejlovi, J.Voborníkovi, J.Trojtlovi a K.Semirádovi, a dále
též P.Švejdarovi, I.Pohlovi a O.Jirákovi, za 2 dny strávené na střeše.
MŠ

Předvánoční čas ve škole
Tento rok pro nás začal trochu komicky a trochu komiksově. Kamarádi ze Čtyřlístku se představili dětem na
seznamovacím výletě v září. Budou nás provázet celým školním rokem a máme v plánu užít si s nimi hodně
zábavy. Po seznamovacím výletu po neznámých cestičkách v okolí jsme prožili týden s Cirkusem Happy
Kids. Velká akce nám přinesla hodně zážitků, veselých i vážnějších, hodně jsme se naučili o tom, jak to
chodí v cirkuse a kolik kázně a tréninku je potřeba ke každému vystoupení. Celý projekt skončil nakonec
velkým představením, které mnoho z Vás vidělo.
Říjen nás vyzkoušel, především byl ve znamení učitelských zástupů, ať už z důvodu studia, nemoci či
dalekých cest. Ale i když ještě není všemu studiu a nemocem konec, paní vychovatelka Kollertová i s malou
Fifinkou se ze své cesty vrátila, zdravá a plná sil, a tak ji vítáme zpět mezi nás.
V listopadu jsme pokročili s programem primární prevence, který u nás ve škole realizuje sdružení
Společně k bezpečí, a který děti vede ke zdravému životnímu stylu, dobrým vzájemným vztahům ve třídě a
varuje před nebezpečími, které mohou dětské zdraví ohrozit.
S radostí jsme pozorovali z oken školy první sníh a mohli tak přivítat svátek Martina v té správné náladě.
Společně s rodiči jsme rozsvítili světýlka lampiónů, prošli vesnicí a po pásmu písniček šli po stopách dál.
Martinovy podkůvky nás zavedly zadem do školní zahrady, kde na děti čekal nový herní prvek. Děkujeme
firmě ManMat z Police nad Metují za dar – houpací síť, který děti jistě potěší. Děkujeme i do kuchyně, kde
nám pomohli napéct výborné rohlíčky a pohostit nás v chladném podvečeru. Naším posledním školním
zážitkem byl malý výlet do nového muzea v Hronově, které nese název Pod čepicí a děti v něm zažily
program Budiž světlo!
Lenka Karpfová
S blížícím se prosincem a první nedělí adventní si Vás na závěr dovolujeme
pozvat na:
Rozsvěcení vánočního stromu,
které se koná 27.11.2016 v 16 hodin před bývalou prodejnou potravin.
Těšíme se na Vás a přejeme krásný a klidný advent, učitelky ZŠ.
Zprávičky ze školky:
Podzim se nám pomalu blíží ke konci a ve školce
máme za sebou mnoho práce. V říjnu jsme chodili na jablíčka, ze kterých jsme
vařili povidla. Potom jsme je použili do opravdových koláčů. Sbírali jsme
barevné listy, kaštany, ořechy a další dary podzimní přírody. Nedávno jsme
přivítali sv. Martina, aby na nás letos nezapomněl se sněhem. Před námi už je
totiž Advent. V neděli se chystáme zazpívat při rozsvícení vánočního stromu v
obci a na začátku prosince nás čeká Mikuláš a Čertovská besídka. No a jako
každý rok se nejvíce těšíme na Vánoce. Přejeme všem klidný adventní čas a
veselé Vánoce!
Lenka Svatoňová

Upozorňuji na vydání krásné obrazové publikace nakladatelství Juko
s názvem Policko a s obrázky Oldřicha Jenky. Pro případné zájemce,
máme výtisk k nahlédnutí, cena je 363 Kč a knihu je možné objednat
na našem obecním úřadě.
starosta

Informace pro občany – listopad 2016
Vážení spoluobčané,
vítám Vás u čtení posledního zpravodaje roku 2016, který se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci. Poslední
listopadovou nedělí začne Advent. 27.listopadu rozsvítíme na stromku u prodejny svíčky, poslechneme si a
zazpíváme vánoční koledy s dětmi z naší školy, zahřejeme se čajem a svařeným vínem. Všechny Vás tímto
srdečně zvu na tuto krásnou tradiční akci.
Před námi je několik týdnů, jejichž vyvrcholením budou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Čeká nás také
několik týdnů shonu, kolotoč nakupování, zdobení, pečení, vaření a příprav. Přeji Vám, aby Vánoce byly pro
Vás symbolem pohody a klidu, abyste je vnímali spíše v rovině duchovní, oslavili je v kruhu rodinném a
zvládli ten předvánoční shon. Přeji Vám pak mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2017.
starosta

Současné zastupitelstvo bude mít polovinu svého volebního období za sebou. Něco se podařilo, něco ne,
bohužel, jsme tam, kde jsme byli přesně před dvěma lety, prodejna potravin i Fialka jsou zavřené, o
restauraci U Berků je škoda mluvit.
Situace kolem prodejny je nemilá a bude vyžadovat nějaké zásadní řešení. To, že se Vietnamci doposud
neodstěhovali, původní termín byl do 25.10., po dohodě prodloužen do 25.11., je spíše souhra okolností, a
opravdu detail. Nájem za byt platí a ačkoli jsem jim pohrozil vyměřením nájmu i za objekt prodejny,
podotýkám, že nudle již nevaří, nijak s vyhazovem spěchat nebudeme, protože si hradí náklady na vytápění.
Děkuji všem, kdo přispěli svým názorem v anketě k dalšímu osudu prodejny. Obdrželi jsme 42 anketních
lístků. Mám-li to stručně vyhodnotit, 79% odpovědí bylo ve smyslu, že zavření prodejny vadí a že zde občané
nakupovali a 76% odpovědí by nakupovalo i za mírně vyšší ceny než v marketech. A přibližně stejné
procento bylo ve smyslu hledat dále a neprodávat stavbu vybudovanou vlastně svépomocí občany této obce
(v tomto bodě 33%). Samozřejmě, tato statistická čísla nevyjadřují zcela názor všech občanů, neboť
hlasovali především ti, kterým není osud prodejny lhostejný. Přesto z ankety vyplývá, že by nebyl prodej celé
budovy vnímán pozitivně. Na závěr k tomuto tématu mohu sdělit, že určitý záměr, co se spodní částí budovy
tu je, bude to vyžadovat určité stavební úpravy … a více se dozvíte až v přístích měsících…
Co s horní částí budovy není jasné. Stát v současné době podporuje výstavbu tzv. startovacích bytů, až
500 tisíc na bytovou jednotku, je tu ovšem trochu nebezpečí, že si do obce přivedeme ne zrovna „kvalitní“
sousedy, např. v některých obcích říkají, že by do něčeho podobného vůbec nešli. Výstavba klasických bytů,
bez dotace, je však finančně velmi náročná a je nad naše síly. V úvahu samozřejmě přichází vzít si úvěr, ale
takových finančně náročných akcí nás čeká v příštích letech víc. Takže vše budeme důkladně zvažovat.
starosta

Vrásky nám přidělává stav rekonstrukce budovy obecního úřadu. Firma SMI Group s.r.o. Broumov, která
vyhrála ve výběrovém řízení, se zrovna jako šťastné řešení nejeví, zejména z hlediska odbornosti. Práce
jsou v obrovském skluzu. Naštěstí v posledních týdnech zvýšila firma počet přítomných dělníků na stavbě
z jednoho až dvou na čtyři. Již probíhá alespoň částečná pokládka kabelů elektrického vedení a instalace
sanitární techniky. Přesto nebude původní termín 9.12. v žádném případě dodržen. Vypadá to, že na
stavební firmy nemáme štěstí. Kvůli tomu se také letos nekoná setkání důchodců, protože nemáme
k dispozici důstojné prostory, kde by se akce mohla konat.
starosta

Oprava opěrné zdi na Benátkách
Jestliže se stavem prací na budově OÚ jsme hrubě nespokojeni, poklonu musím vyseknout firmě Petr Loskot za
opravu opěrné zdi na Benátkách. Předvedli velmi dobrou práci a určitě na ně při příštích akcích nezapomeneme.

starosta

Havárie kanalizace
Nepříjemný zážitek si prožili občané prostřední bytovky, kde došlo k propadu a ucpání kanalizace s patřičnými
nepříjemnými následky….
Nikoho samozřejmě ve sr---ách dlouho nenecháme, celkem rychle se podařilo zajistit vytyčení ostatních sítí, které
kanalizaci kříží a rychle provést výměnu potrubí v délce 30m. Děkuji tímto Ondrovi Kohlovi za rychlé řešení a
perfektní práci.

starosta

Vyčištění části Dunajky a Hlavňovského potoka
Začátkem října provedli pracovníci Povodí Labe s.p., vyčištění toku v okolí požární nádrže. Týden předtím
byly z těchto míst, na základě řízení z podnětu Správy CHKO, odloveny MVDr. Kulichem mihule potoční,
které jsou zvláště chráněným živočišným druhem. Odloveno bylo 20 kusů….
Po měsících sucha nastalo v průběhu druhého dne akce deštivé počasí, které trvalo celý týden a velice vše
komplikovalo, především odtěžení zeminy u chalupy p.Šaka a též odvoz na pole.
Jsem nesmírně rád, že se tato akce podařila, její organizace byla velmi vyčerpávající. Počty odvezených
vozů Tatra s blátem jsem nenapočítal, výsledek je ale určitě znát….
Dále budeme zvažovat, jak opravit požární nádrž v centru obce, kde jsou zdi již dosti poškozené.

starosta

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Voleb, které se letos konaly ve školní jídelně se zúčastnilo 131 oprávněných voličů, což je 42,7% účast. Volili
jsme takto:
Poř.
1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.
6.
7.
8.
9.-11.
9.-11.
9.-11.
12.-13.
12.-13.
14.-15.
14.-15.

Č.str.
36
30
2
12
50
32
7
56
37
52
75
67
68
1
41

Název strany
Počeh hlasů
Koalice pro KH kraj – KDÚ-ČSL-HDK-Volba pro město 23
ANO 2011
ODS
ČSSD
Starostové a Východočeši
TOP 09
Koalice SPD a SPO
Koalice Piráti a SZ pro KHK
Komunistická str.Čech a Moravy
Svobodní a Soukromníci
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
Nezávislí
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Národní demokracie

v%
17,55
22
20
20
11
9
7
4
3
3
3
2
2
1
1

16,79
15,26
15,26
8,39
6,87
5,34
3,05
2,29
2,29
2,29
1,52
1,52
0,76
0,76

starosta

Odpady
Setkání se zástupci firmy Marius Pedersen se bude konat dne 6.12. v Suchém Dole. Zda bude svozová
firma navyšovat platby za odvoz komunálního odpadu v příštím roce zatím nevím, ale není to
pravděpodobné. Vzhledem k tomu, že v obci celkem slušně odpad třídíme a za sběr vytříděného odpadu
získáváme příspěvky od společnosti EKOKOM, není naše odpadové hospodářství ve výrazně červených
číslech a pro rok 2017 tedy zůstává v platnosti částka 500 Kč na osobu. Na další rok ale již platbu budeme
muset pravděpodobně zvýšit.
Je to částečně i důsledkem zvýšených nákladů na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, který jsme sice
velice zlevnili pořízením vlastního kontejneru, ale množství odvážených zelených odpadů v kontejneru je
ohromující, v těchto týdnech skoro každých 14 dní. Říkám si, kde to vlastně končilo dříve…..
Psal jsem to již v minulém zpravodaji, ale musím to připomenout i nyní, velice oceňuji Vaši
disciplinovanost, zpracovatel odpadu, firma AgriWood s.r.o. nevznesl jedinou stížnost na přítomnost
nevhodných příměsí v kontejneru. Též disciplína kolem ukládání plastových odpadů do kontejnerů u
prodejny se velice zlepšila, ale tady si na hodnocení radši počkáme na příští léto.
starosta
A co nás čeká v r.2017 ??
V příštím roce nás bude čekat jedna mimořádná akce. Jak bylo již v minulých vydáních uvedeno, přes
St.fond životního prostředí bylo zažádáno o dotaci na zhotovení digitálního bezdrátového rozhlasu. Sice
jsme ještě oficiální dopis nedostali, ale na webových stránkách SFŽP je naše obec již uvedena jako příjemce
dotace, v částce 980 tis. Kč. Nyní bude na zpracovateli žádosti, firmě Envipartner Brno, aby provedla
výběrové řízení a já věřím, že rok touto dobou již bude nový rozhlas fungovat.
Dále budeme provádět opravy a zhodnocování našeho majetku, vzhledem k tomu, že se otvírají poměrně
velké možnosti získat dotaci na další kolo rekonstrukce hasičské zbrojnice, připravíme projekt na snížení
vjezdu hasického vozidla. Určitě budeme, ve spolupráci s Agroprojekcí Litomyšl, řešit způsob rekonstrukce
požární nádrže, tak, aby byl upraven tvar průtoku, aby nedocházelo k usazování bahna a přitom zachována
možnost čerpání vody v případě požáru. Dále plánujeme konečně provést opravu cesty kolem našich domků
pod Borkem a budeme hledat dotační možnosti na opravu opěrné zdi u Bornových, s následným položením
kanalizace až k čp. 48. Vše samozřejmě provést nepůjde, náš daňový příjem není velký, na každou akci se
však dotační titul dá sehnat
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 28. listopadu 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici
Program: 1. Dotace
2. Rozpočet
3. Majetkoprávní záležitosti 4. Různé
Těšíme se na Vás

Hasiči
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI!!! V pondělí 12. 9. 2016 jsme převzali nový dopravní automobil FORD
TRANSIT KOMBI L2H2, který nám jako vítěz výběrového řízení dodala firmy AutoTrutnov s.r.o. zastoupená
p. Břízou. Automobil je pořízen z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 400 000Kč a z dotace poskytnuté Královehradeckým
krajem ve výši 249 000Kč. Celkové náklady na pořízení vozidla jsou 900 700Kč.

11.7. 2016 - třetí letošní výjezd. Malý požár lesa, katastr obce, směr na Hlavňov. Vyjeli 4 členové.
13.7. 2016 - čtvrtý výjezd. Nahlášen požár "šušky". Po příjezdu na místo zjištěno, že v objektu se provádí
deratizace, tzv. vykuřování. Vyjeli 4 členové.
31.7. 2016 - jsme provedli vyklizení obecního úřadu před rekonstrukcí. Část věcí se uskladnila v garážích,
zbytek se odvážel nad prodejnu. Účast 11 členů.
6.8. 2016 - jsme uspořádali 2.ročník "Bukovického zadku" s večerní zábavou. Počasí vyšlo. Soutěž v mužích
ovládli naši kluci před Meziměstím. V ženách zvítězila Kramolna před Ohnišovem. Každé družstvo si odvezlo
hodnotnou cenu. Po skončení soutěže nám k poslechu, k tanci pěkně zahrála kapela Hektor. Jediným
mínusem celého programu je menší účast lidí na zábavě, ale už jsme si asi zvyknuli. Akce se konala u
Grimových na place, děkujeme za vypůjčení pozemku a za jejich pomoc. Poděkování taky patří všem
sponzorům a všem kteří se na akci podíleli.
10.9. 2016 - soutěž o putovní pohár starosty
obce, 13. ročník. Soutěž se konala v Polici za
čerpací stanicí a opět byla zařazena do NHPL
2016. Přijelo 12 mužských, 10 ženských týmů.
Soutěž zahájil i ukončil starosta obce. Na
perfektně připravené trati jsme obsadili druhé
místo, zvítězil Ohnišov. V ženách byla nejlepší
Kramolna před Černčicema. V přestávce
proběhla doplňková soutěž v hodu pivním
sudem. Akce byla perfektně zvládnuta, díky.
Sponzoři: Obec Bukovice, Obec Ždár nad
Metují, Město Police n. M., Šrůtek M., Hejnyš P.,
Stavebniny Grim, MT-střechy Tautz, Sádovský
topení-voda-plyn, Exner M. - občerstvení, Rudolf
elektro, Rudolf NET, Jirman J. - penzion 65,
Jirman P. - střechy, Partel elektro, GG transport, Čáp a syn, Hauk s.r.o., Tiskárna Resl,
Nejlevnější pneu, Kvíčerovská pekárna, masna
Pejskar, Bazény Machov, ManMat s.r.o., Intop Náchod, stavebniny DEK, Elpol Police, p. Holub, ZD Ostaš,
Sport Hotárek, zelenina Suchomel, PROTO Hronov, ...

14.09.2016 - pátý výjezd. Police nad Metují - ul. Bělská - požár nízké budovy. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno že se jedná o zakouřenou místnost domu, příčinou bylo zahoření hobra desky v meziprostoru
stěn. Zasahovaly jednotky: JSDH Police nad Metují, PS Náchod, JSDH Bukovice, JSDH Machov - Nízká
Srbská, JSDH Velké Petrovice. PD Velká Ledhuje ponechána na základně jako záloha. Spolupráce s Policií
ČR a vyšetřovatelem HZS.
24.10. 2016 - Výlet do Forstu. 135 let založení místního sboru, pěkná akce.
8.10. 2016 - Námětové cvičení okrsku Ostaš u Hlavňovského rybníka. Tématem cvičení bylo - sebejištění,
praktické procvičení pěti základních uzlů a jistící body. Praktické procvičení první pomoci a praktický výcvik
při poleptání kyselinou nebo louhem. Praktické procvičení správného doplnění cisteren a jejich postavení u
zásahu a zásady příjezdu k požáru a DN. Organizace radiové sítě u zásahu, procvičení radiového spojení a
procvičení signálů. Praktické procvičení jímání nebezpečných kapalných látek a zamezení jejich úniku
pomocí improvizovaných prostředků. Cvičení se kromě nás (7 členů) zúčastnily i tyto sbory : Police nad
Metují, Velká Ledhuje, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Česká Metuje, Pěkov, Hlavňov a Suchý Důl.
6.11. 2016 - čistění kanalizace u bytovek.
Soutěžní družstvo
Soutěžní sezónu máme za sebou, dopadlo to na výbornou. Obhájili
jsme prvenství v NHPL!!
17.6. - Vršovka (NHPL) - 8.místo, 3B, 24:45s., průstřikové terče
2.7. - Černčice - 2.místo, 2B, 25:83s., nástřikové terče
16.7. - Meziměstí (Podorlická liga) - 8.místo, 3B, 27s., nástřikové
terče
27.8. - Vysokov (NHPL) - 1.místo, 3B, 20:64s., průstřikové terče
3.9. - Nový Hrádek (NHPL) - 3.místo, 3B, 27:57s., nástřikové terče
10.9. - Bukovice (NHPL) - 2.místo, 3B, 27:18s., nástřikové terče
17.9. - Kramolna (NHPL) - 1.místo, 2B, 21:89s., nástřikové terče
24.9. -Suchý Důl - 2.místo, 3B, malé zklamání ...
Do konce roku máme v plánu ještě dvě kulturní akce. Tou větší, náročnější je vyhlášení NHPL 2016, které
pořádáme ve Žďáře nad Metují. Je přihlášeno 150 lidí. Druhou akcí je náš již tradiční Vánoční turnaj ve
stolním tenise. Výjezdovou jednotku ještě čeká školení s dýchacími přístroji. Zajíždíme nové auto i vlek a
těšíme se na nové zázemí ...

MLADÍ HASIČI
V září a říjnu měli mladí hasiči a jejich vedoucí
napilno... Po prázdninách začali každý pátek opět
"hasičákovat".
Po celou neděli 18. září provázeli naši táboroví
vedoucí krajské setkání hasičských přípravek
(nejmenší děti) na Pavlátově louce u Nového Města
nad Metují. Oprášili jsme kožichy, naleštili kůže,
oblékli se coby zvířátka z Madagaskaru (zebra
Marty, lev Alex, hrošice Glorie, zebra Melmen, král
Jelimán a jeden z tučňáků). Program na Pavlátově
louce byl pestrý: vystoupení dětských kolektivů
(předem připravené ukázky z tréninků, pohádky,
písničky, tance...), soutěže, skákací hrad, malování
na obličej, vystoupení kouzelníka a pohádka
suchodolského loutkového divadla. Madagaskarská
zvířátka provázela, moderovala, skotačila, povzbuzovala, odměňovala a hodnotila výkony dětí.
Další víkend se část vedoucích mladých hasičů a jejich děti zúčastnili oslav dobrovolných hasičů ve
městě Forst - Lausitz, SRN u příležitosti 135 let založení sboru a 5 let založení kroužku mladých hasičů. Na
dvoudenní akci jsme si přišli na své my dospěláci i děti, které si vyzkoušely práci s hydraulikou, zazávodili ve
slalomu a stříkání ze džberovky, vyrobili si odznak, povozili se v mašince a na čtyřkolce, nechali si
namaskovat zranění u Červeného kříže... Procházka městem s ukázkami techniky a zásahů, hasičskou
turbínou, potápěčem a dalšími atrakcemi byly příjemné i zajímavé. Celé oslavy byly perfektně
zorganizované. Mladí hasiči v Německu mají bohaté materiální zázemí. Družstvo je složeno z dětí staršího
školního věku. My máme mezi sebou děti od prvňáčků (někdy i školkové) a máme bohatou historii :-)

O týden později jsme se vydali za našimi kamarády do Nízké Srbské, kteří pro spřátelené kolektivy
uspořádali tréninkový závod, tzv. "Běh okolo Rzu". Vyzkoušeli jsme si, co nám jde a v čem máme
mezery.
Na závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí 15. října se nám dařilo výborně. Na start jsme postavili
3 hlídky mladších a 1 hlídku dorostu. Nutno podotknout, že v kategorii mladší závodilo celkem 31
pětičlenných hlídek. Naši nejlepší mladší se umístili jako 3. (hlídka ve složení Viktorka Mrnková, Adam
Leppelt, Honzík Ther, Klárka Řeháková, Apolenka Hanušová), což byl fantastický výsledek a obhájili
umístění na stupni vítězů z loňského roku. Další hlídka se umístila na 18. místě (Anežka Johnová, Adélka
Therová, Patrik Kaufman, Šárka Pavlovičová, Vašík Rydlo) a naši nejmladší závodníci na 24. místě (Janička
Partelová, Lenička Bihariová, Vítek Hanuš, Honzík Jirman, Filip Šulc – hostoval z Nízké Srbské). Dorostenci
Honza Trojtl, Nikolas Letzel, Honza Pejskar, Mikuláš Karpf a Áďa Leppeltová vystoupili na 2. příčku. Též
parádní výsledek. Dařilo se nám! Jen tak dál na jaře!

Kategorie mladší - 3. místo

Kategorie dorost – 2. místo
Monika Leppeltová, vedoucí mládeže SDH Bukovice

Z činnosti Sokola Bukovice ………
V zimních měsících probíhají soutěže stolních tenistů. V soutěžích ČAST máme již po několik let jedno
družstvo v okresním přeboru I.třídy hrající v klidné horní polovině tabulky. V týmu nastupují P.Šubíř, J.Thér,
L.Průša, P.Pohner a V.Kollert.
Výsledky a tabulka po 8.kole soutěže :
Sokol Bukovice - TTC N.Město n.M. B
14 : 4
Jiskra Jaroměř C - Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod C
9:9
Sokol Bukovice - TJ Horní Kostelec
10 : 8
Slovan Broumov B – Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod B
10 : 8
Sokol Žďárky - Sokol Bukovice
9:9
1. Slovan Broumov B
2. TJ Náchod B
3. Sokol Žďárky
4. TJ Náchod B
5. Sokol Bukovice
6. TJ Knauf Lipí
7. TJ Horní Kostelec
8. TTC Nové Město n.M.B
9. TJ Sokol Vysoká Srbská
10. TJ Jiskra Jaroměř C
11. TJ Jiskra Jaroměř B
12. Sokol Česká Skalice B

8
8
7
8
7
8
8
8
7
7
7
8

7100
5120
5110
3320
3220
2330
3130
3050
3040
2140
2140
0071

104:40
74:40
75:51
68:76
66:60
73:71
65:61
59:85
65:58
58:68
66:60
34:100

20
19
18
17
15
15
14
14
13
12
12
7

Stav střechy sokolovny již nutně vyžadoval nový nátěr. Přestože obec hodlá sokolovnu od České obce
sokolské odkoupit (jen k tomu patrně nedojde v příštím roce, vzhledem k jiným finančně náročným
projektům), akce se ujali členové Sokola a otryskání povrchu a nátěr provedli svépomocí.
Že to jsou stále stejná jména lidí, kteří mají již dávno brigádnické hodiny odpracované, netřeba připomínat.
Takže především díky P.Vítkovi, P.Skalickému, M.Hejlovi, J.Voborníkovi, J.Trojtlovi a K.Semirádovi, a dále
též P.Švejdarovi, I.Pohlovi a O.Jirákovi, za 2 dny strávené na střeše.
MŠ

Předvánoční čas ve škole
Tento rok pro nás začal trochu komicky a trochu komiksově. Kamarádi ze Čtyřlístku se představili dětem na
seznamovacím výletě v září. Budou nás provázet celým školním rokem a máme v plánu užít si s nimi hodně
zábavy. Po seznamovacím výletu po neznámých cestičkách v okolí jsme prožili týden s Cirkusem Happy
Kids. Velká akce nám přinesla hodně zážitků, veselých i vážnějších, hodně jsme se naučili o tom, jak to
chodí v cirkuse a kolik kázně a tréninku je potřeba ke každému vystoupení. Celý projekt skončil nakonec
velkým představením, které mnoho z Vás vidělo.
Říjen nás vyzkoušel, především byl ve znamení učitelských zástupů, ať už z důvodu studia, nemoci či
dalekých cest. Ale i když ještě není všemu studiu a nemocem konec, paní vychovatelka Kollertová i s malou
Fifinkou se ze své cesty vrátila, zdravá a plná sil, a tak ji vítáme zpět mezi nás.
V listopadu jsme pokročili s programem primární prevence, který u nás ve škole realizuje sdružení
Společně k bezpečí, a který děti vede ke zdravému životnímu stylu, dobrým vzájemným vztahům ve třídě a
varuje před nebezpečími, které mohou dětské zdraví ohrozit.
S radostí jsme pozorovali z oken školy první sníh a mohli tak přivítat svátek Martina v té správné náladě.
Společně s rodiči jsme rozsvítili světýlka lampiónů, prošli vesnicí a po pásmu písniček šli po stopách dál.
Martinovy podkůvky nás zavedly zadem do školní zahrady, kde na děti čekal nový herní prvek. Děkujeme
firmě ManMat z Police nad Metují za dar – houpací síť, který děti jistě potěší. Děkujeme i do kuchyně, kde
nám pomohli napéct výborné rohlíčky a pohostit nás v chladném podvečeru. Naším posledním školním
zážitkem byl malý výlet do nového muzea v Hronově, které nese název Pod čepicí a děti v něm zažily
program Budiž světlo!
Lenka Karpfová
S blížícím se prosincem a první nedělí adventní si Vás na závěr dovolujeme
pozvat na:
Rozsvěcení vánočního stromu,
které se koná 27.11.2016 v 16 hodin před bývalou prodejnou potravin.
Těšíme se na Vás a přejeme krásný a klidný advent, učitelky ZŠ.
Zprávičky ze školky:
Podzim se nám pomalu blíží ke konci a ve školce
máme za sebou mnoho práce. V říjnu jsme chodili na jablíčka, ze kterých jsme
vařili povidla. Potom jsme je použili do opravdových koláčů. Sbírali jsme
barevné listy, kaštany, ořechy a další dary podzimní přírody. Nedávno jsme
přivítali sv. Martina, aby na nás letos nezapomněl se sněhem. Před námi už je
totiž Advent. V neděli se chystáme zazpívat při rozsvícení vánočního stromu v
obci a na začátku prosince nás čeká Mikuláš a Čertovská besídka. No a jako
každý rok se nejvíce těšíme na Vánoce. Přejeme všem klidný adventní čas a
veselé Vánoce!
Lenka Svatoňová

Upozorňuji na vydání krásné obrazové publikace nakladatelství Juko
s názvem Policko a s obrázky Oldřicha Jenky. Pro případné zájemce,
máme výtisk k nahlédnutí, cena je 363 Kč a knihu je možné objednat
na našem obecním úřadě.
starosta

Informace pro občany – listopad 2016
Vážení spoluobčané,
vítám Vás u čtení posledního zpravodaje roku 2016, který se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci. Poslední
listopadovou nedělí začne Advent. 27.listopadu rozsvítíme na stromku u prodejny svíčky, poslechneme si a
zazpíváme vánoční koledy s dětmi z naší školy, zahřejeme se čajem a svařeným vínem. Všechny Vás tímto
srdečně zvu na tuto krásnou tradiční akci.
Před námi je několik týdnů, jejichž vyvrcholením budou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Čeká nás také
několik týdnů shonu, kolotoč nakupování, zdobení, pečení, vaření a příprav. Přeji Vám, aby Vánoce byly pro
Vás symbolem pohody a klidu, abyste je vnímali spíše v rovině duchovní, oslavili je v kruhu rodinném a
zvládli ten předvánoční shon. Přeji Vám pak mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2017.
starosta

Současné zastupitelstvo bude mít polovinu svého volebního období za sebou. Něco se podařilo, něco ne,
bohužel, jsme tam, kde jsme byli přesně před dvěma lety, prodejna potravin i Fialka jsou zavřené, o
restauraci U Berků je škoda mluvit.
Situace kolem prodejny je nemilá a bude vyžadovat nějaké zásadní řešení. To, že se Vietnamci doposud
neodstěhovali, původní termín byl do 25.10., po dohodě prodloužen do 25.11., je spíše souhra okolností, a
opravdu detail. Nájem za byt platí a ačkoli jsem jim pohrozil vyměřením nájmu i za objekt prodejny,
podotýkám, že nudle již nevaří, nijak s vyhazovem spěchat nebudeme, protože si hradí náklady na vytápění.
Děkuji všem, kdo přispěli svým názorem v anketě k dalšímu osudu prodejny. Obdrželi jsme 42 anketních
lístků. Mám-li to stručně vyhodnotit, 79% odpovědí bylo ve smyslu, že zavření prodejny vadí a že zde občané
nakupovali a 76% odpovědí by nakupovalo i za mírně vyšší ceny než v marketech. A přibližně stejné
procento bylo ve smyslu hledat dále a neprodávat stavbu vybudovanou vlastně svépomocí občany této obce
(v tomto bodě 33%). Samozřejmě, tato statistická čísla nevyjadřují zcela názor všech občanů, neboť
hlasovali především ti, kterým není osud prodejny lhostejný. Přesto z ankety vyplývá, že by nebyl prodej celé
budovy vnímán pozitivně. Na závěr k tomuto tématu mohu sdělit, že určitý záměr, co se spodní částí budovy
tu je, bude to vyžadovat určité stavební úpravy … a více se dozvíte až v přístích měsících…
Co s horní částí budovy není jasné. Stát v současné době podporuje výstavbu tzv. startovacích bytů, až
500 tisíc na bytovou jednotku, je tu ovšem trochu nebezpečí, že si do obce přivedeme ne zrovna „kvalitní“
sousedy, např. v některých obcích říkají, že by do něčeho podobného vůbec nešli. Výstavba klasických bytů,
bez dotace, je však finančně velmi náročná a je nad naše síly. V úvahu samozřejmě přichází vzít si úvěr, ale
takových finančně náročných akcí nás čeká v příštích letech víc. Takže vše budeme důkladně zvažovat.
starosta

Vrásky nám přidělává stav rekonstrukce budovy obecního úřadu. Firma SMI Group s.r.o. Broumov, která
vyhrála ve výběrovém řízení, se zrovna jako šťastné řešení nejeví, zejména z hlediska odbornosti. Práce
jsou v obrovském skluzu. Naštěstí v posledních týdnech zvýšila firma počet přítomných dělníků na stavbě
z jednoho až dvou na čtyři. Již probíhá alespoň částečná pokládka kabelů elektrického vedení a instalace
sanitární techniky. Přesto nebude původní termín 9.12. v žádném případě dodržen. Vypadá to, že na
stavební firmy nemáme štěstí. Kvůli tomu se také letos nekoná setkání důchodců, protože nemáme
k dispozici důstojné prostory, kde by se akce mohla konat.
starosta

Oprava opěrné zdi na Benátkách
Jestliže se stavem prací na budově OÚ jsme hrubě nespokojeni, poklonu musím vyseknout firmě Petr Loskot za
opravu opěrné zdi na Benátkách. Předvedli velmi dobrou práci a určitě na ně při příštích akcích nezapomeneme.

starosta

Havárie kanalizace
Nepříjemný zážitek si prožili občané prostřední bytovky, kde došlo k propadu a ucpání kanalizace s patřičnými
nepříjemnými následky….
Nikoho samozřejmě ve sr---ách dlouho nenecháme, celkem rychle se podařilo zajistit vytyčení ostatních sítí, které
kanalizaci kříží a rychle provést výměnu potrubí v délce 30m. Děkuji tímto Ondrovi Kohlovi za rychlé řešení a
perfektní práci.

starosta

Vyčištění části Dunajky a Hlavňovského potoka
Začátkem října provedli pracovníci Povodí Labe s.p., vyčištění toku v okolí požární nádrže. Týden předtím
byly z těchto míst, na základě řízení z podnětu Správy CHKO, odloveny MVDr. Kulichem mihule potoční,
které jsou zvláště chráněným živočišným druhem. Odloveno bylo 20 kusů….
Po měsících sucha nastalo v průběhu druhého dne akce deštivé počasí, které trvalo celý týden a velice vše
komplikovalo, především odtěžení zeminy u chalupy p.Šaka a též odvoz na pole.
Jsem nesmírně rád, že se tato akce podařila, její organizace byla velmi vyčerpávající. Počty odvezených
vozů Tatra s blátem jsem nenapočítal, výsledek je ale určitě znát….
Dále budeme zvažovat, jak opravit požární nádrž v centru obce, kde jsou zdi již dosti poškozené.

starosta

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Voleb, které se letos konaly ve školní jídelně se zúčastnilo 131 oprávněných voličů, což je 42,7% účast. Volili
jsme takto:
Poř.
1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.
6.
7.
8.
9.-11.
9.-11.
9.-11.
12.-13.
12.-13.
14.-15.
14.-15.

Č.str.
36
30
2
12
50
32
7
56
37
52
75
67
68
1
41

Název strany
Počeh hlasů
Koalice pro KH kraj – KDÚ-ČSL-HDK-Volba pro město 23
ANO 2011
ODS
ČSSD
Starostové a Východočeši
TOP 09
Koalice SPD a SPO
Koalice Piráti a SZ pro KHK
Komunistická str.Čech a Moravy
Svobodní a Soukromníci
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
Nezávislí
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Národní demokracie

v%
17,55
22
20
20
11
9
7
4
3
3
3
2
2
1
1

16,79
15,26
15,26
8,39
6,87
5,34
3,05
2,29
2,29
2,29
1,52
1,52
0,76
0,76

starosta

Odpady
Setkání se zástupci firmy Marius Pedersen se bude konat dne 6.12. v Suchém Dole. Zda bude svozová
firma navyšovat platby za odvoz komunálního odpadu v příštím roce zatím nevím, ale není to
pravděpodobné. Vzhledem k tomu, že v obci celkem slušně odpad třídíme a za sběr vytříděného odpadu
získáváme příspěvky od společnosti EKOKOM, není naše odpadové hospodářství ve výrazně červených
číslech a pro rok 2017 tedy zůstává v platnosti částka 500 Kč na osobu. Na další rok ale již platbu budeme
muset pravděpodobně zvýšit.
Je to částečně i důsledkem zvýšených nákladů na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, který jsme sice
velice zlevnili pořízením vlastního kontejneru, ale množství odvážených zelených odpadů v kontejneru je
ohromující, v těchto týdnech skoro každých 14 dní. Říkám si, kde to vlastně končilo dříve…..
Psal jsem to již v minulém zpravodaji, ale musím to připomenout i nyní, velice oceňuji Vaši
disciplinovanost, zpracovatel odpadu, firma AgriWood s.r.o. nevznesl jedinou stížnost na přítomnost
nevhodných příměsí v kontejneru. Též disciplína kolem ukládání plastových odpadů do kontejnerů u
prodejny se velice zlepšila, ale tady si na hodnocení radši počkáme na příští léto.
starosta
A co nás čeká v r.2017 ??
V příštím roce nás bude čekat jedna mimořádná akce. Jak bylo již v minulých vydáních uvedeno, přes
St.fond životního prostředí bylo zažádáno o dotaci na zhotovení digitálního bezdrátového rozhlasu. Sice
jsme ještě oficiální dopis nedostali, ale na webových stránkách SFŽP je naše obec již uvedena jako příjemce
dotace, v částce 980 tis. Kč. Nyní bude na zpracovateli žádosti, firmě Envipartner Brno, aby provedla
výběrové řízení a já věřím, že rok touto dobou již bude nový rozhlas fungovat.
Dále budeme provádět opravy a zhodnocování našeho majetku, vzhledem k tomu, že se otvírají poměrně
velké možnosti získat dotaci na další kolo rekonstrukce hasičské zbrojnice, připravíme projekt na snížení
vjezdu hasického vozidla. Určitě budeme, ve spolupráci s Agroprojekcí Litomyšl, řešit způsob rekonstrukce
požární nádrže, tak, aby byl upraven tvar průtoku, aby nedocházelo k usazování bahna a přitom zachována
možnost čerpání vody v případě požáru. Dále plánujeme konečně provést opravu cesty kolem našich domků
pod Borkem a budeme hledat dotační možnosti na opravu opěrné zdi u Bornových, s následným položením
kanalizace až k čp. 48. Vše samozřejmě provést nepůjde, náš daňový příjem není velký, na každou akci se
však dotační titul dá sehnat
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 28. listopadu 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici
Program: 1. Dotace
2. Rozpočet
3. Majetkoprávní záležitosti 4. Různé
Těšíme se na Vás

Hasiči
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI!!! V pondělí 12. 9. 2016 jsme převzali nový dopravní automobil FORD
TRANSIT KOMBI L2H2, který nám jako vítěz výběrového řízení dodala firmy AutoTrutnov s.r.o. zastoupená
p. Břízou. Automobil je pořízen z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 400 000Kč a z dotace poskytnuté Královehradeckým
krajem ve výši 249 000Kč. Celkové náklady na pořízení vozidla jsou 900 700Kč.

11.7. 2016 - třetí letošní výjezd. Malý požár lesa, katastr obce, směr na Hlavňov. Vyjeli 4 členové.
13.7. 2016 - čtvrtý výjezd. Nahlášen požár "šušky". Po příjezdu na místo zjištěno, že v objektu se provádí
deratizace, tzv. vykuřování. Vyjeli 4 členové.
31.7. 2016 - jsme provedli vyklizení obecního úřadu před rekonstrukcí. Část věcí se uskladnila v garážích,
zbytek se odvážel nad prodejnu. Účast 11 členů.
6.8. 2016 - jsme uspořádali 2.ročník "Bukovického zadku" s večerní zábavou. Počasí vyšlo. Soutěž v mužích
ovládli naši kluci před Meziměstím. V ženách zvítězila Kramolna před Ohnišovem. Každé družstvo si odvezlo
hodnotnou cenu. Po skončení soutěže nám k poslechu, k tanci pěkně zahrála kapela Hektor. Jediným
mínusem celého programu je menší účast lidí na zábavě, ale už jsme si asi zvyknuli. Akce se konala u
Grimových na place, děkujeme za vypůjčení pozemku a za jejich pomoc. Poděkování taky patří všem
sponzorům a všem kteří se na akci podíleli.
10.9. 2016 - soutěž o putovní pohár starosty
obce, 13. ročník. Soutěž se konala v Polici za
čerpací stanicí a opět byla zařazena do NHPL
2016. Přijelo 12 mužských, 10 ženských týmů.
Soutěž zahájil i ukončil starosta obce. Na
perfektně připravené trati jsme obsadili druhé
místo, zvítězil Ohnišov. V ženách byla nejlepší
Kramolna před Černčicema. V přestávce
proběhla doplňková soutěž v hodu pivním
sudem. Akce byla perfektně zvládnuta, díky.
Sponzoři: Obec Bukovice, Obec Ždár nad
Metují, Město Police n. M., Šrůtek M., Hejnyš P.,
Stavebniny Grim, MT-střechy Tautz, Sádovský
topení-voda-plyn, Exner M. - občerstvení, Rudolf
elektro, Rudolf NET, Jirman J. - penzion 65,
Jirman P. - střechy, Partel elektro, GG transport, Čáp a syn, Hauk s.r.o., Tiskárna Resl,
Nejlevnější pneu, Kvíčerovská pekárna, masna
Pejskar, Bazény Machov, ManMat s.r.o., Intop Náchod, stavebniny DEK, Elpol Police, p. Holub, ZD Ostaš,
Sport Hotárek, zelenina Suchomel, PROTO Hronov, ...

14.09.2016 - pátý výjezd. Police nad Metují - ul. Bělská - požár nízké budovy. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno že se jedná o zakouřenou místnost domu, příčinou bylo zahoření hobra desky v meziprostoru
stěn. Zasahovaly jednotky: JSDH Police nad Metují, PS Náchod, JSDH Bukovice, JSDH Machov - Nízká
Srbská, JSDH Velké Petrovice. PD Velká Ledhuje ponechána na základně jako záloha. Spolupráce s Policií
ČR a vyšetřovatelem HZS.
24.10. 2016 - Výlet do Forstu. 135 let založení místního sboru, pěkná akce.
8.10. 2016 - Námětové cvičení okrsku Ostaš u Hlavňovského rybníka. Tématem cvičení bylo - sebejištění,
praktické procvičení pěti základních uzlů a jistící body. Praktické procvičení první pomoci a praktický výcvik
při poleptání kyselinou nebo louhem. Praktické procvičení správného doplnění cisteren a jejich postavení u
zásahu a zásady příjezdu k požáru a DN. Organizace radiové sítě u zásahu, procvičení radiového spojení a
procvičení signálů. Praktické procvičení jímání nebezpečných kapalných látek a zamezení jejich úniku
pomocí improvizovaných prostředků. Cvičení se kromě nás (7 členů) zúčastnily i tyto sbory : Police nad
Metují, Velká Ledhuje, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Česká Metuje, Pěkov, Hlavňov a Suchý Důl.
6.11. 2016 - čistění kanalizace u bytovek.
Soutěžní družstvo
Soutěžní sezónu máme za sebou, dopadlo to na výbornou. Obhájili
jsme prvenství v NHPL!!
17.6. - Vršovka (NHPL) - 8.místo, 3B, 24:45s., průstřikové terče
2.7. - Černčice - 2.místo, 2B, 25:83s., nástřikové terče
16.7. - Meziměstí (Podorlická liga) - 8.místo, 3B, 27s., nástřikové
terče
27.8. - Vysokov (NHPL) - 1.místo, 3B, 20:64s., průstřikové terče
3.9. - Nový Hrádek (NHPL) - 3.místo, 3B, 27:57s., nástřikové terče
10.9. - Bukovice (NHPL) - 2.místo, 3B, 27:18s., nástřikové terče
17.9. - Kramolna (NHPL) - 1.místo, 2B, 21:89s., nástřikové terče
24.9. -Suchý Důl - 2.místo, 3B, malé zklamání ...
Do konce roku máme v plánu ještě dvě kulturní akce. Tou větší, náročnější je vyhlášení NHPL 2016, které
pořádáme ve Žďáře nad Metují. Je přihlášeno 150 lidí. Druhou akcí je náš již tradiční Vánoční turnaj ve
stolním tenise. Výjezdovou jednotku ještě čeká školení s dýchacími přístroji. Zajíždíme nové auto i vlek a
těšíme se na nové zázemí ...

MLADÍ HASIČI
V září a říjnu měli mladí hasiči a jejich vedoucí
napilno... Po prázdninách začali každý pátek opět
"hasičákovat".
Po celou neděli 18. září provázeli naši táboroví
vedoucí krajské setkání hasičských přípravek
(nejmenší děti) na Pavlátově louce u Nového Města
nad Metují. Oprášili jsme kožichy, naleštili kůže,
oblékli se coby zvířátka z Madagaskaru (zebra
Marty, lev Alex, hrošice Glorie, zebra Melmen, král
Jelimán a jeden z tučňáků). Program na Pavlátově
louce byl pestrý: vystoupení dětských kolektivů
(předem připravené ukázky z tréninků, pohádky,
písničky, tance...), soutěže, skákací hrad, malování
na obličej, vystoupení kouzelníka a pohádka
suchodolského loutkového divadla. Madagaskarská
zvířátka provázela, moderovala, skotačila, povzbuzovala, odměňovala a hodnotila výkony dětí.
Další víkend se část vedoucích mladých hasičů a jejich děti zúčastnili oslav dobrovolných hasičů ve
městě Forst - Lausitz, SRN u příležitosti 135 let založení sboru a 5 let založení kroužku mladých hasičů. Na
dvoudenní akci jsme si přišli na své my dospěláci i děti, které si vyzkoušely práci s hydraulikou, zazávodili ve
slalomu a stříkání ze džberovky, vyrobili si odznak, povozili se v mašince a na čtyřkolce, nechali si
namaskovat zranění u Červeného kříže... Procházka městem s ukázkami techniky a zásahů, hasičskou
turbínou, potápěčem a dalšími atrakcemi byly příjemné i zajímavé. Celé oslavy byly perfektně
zorganizované. Mladí hasiči v Německu mají bohaté materiální zázemí. Družstvo je složeno z dětí staršího
školního věku. My máme mezi sebou děti od prvňáčků (někdy i školkové) a máme bohatou historii :-)

O týden později jsme se vydali za našimi kamarády do Nízké Srbské, kteří pro spřátelené kolektivy
uspořádali tréninkový závod, tzv. "Běh okolo Rzu". Vyzkoušeli jsme si, co nám jde a v čem máme
mezery.
Na závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí 15. října se nám dařilo výborně. Na start jsme postavili
3 hlídky mladších a 1 hlídku dorostu. Nutno podotknout, že v kategorii mladší závodilo celkem 31
pětičlenných hlídek. Naši nejlepší mladší se umístili jako 3. (hlídka ve složení Viktorka Mrnková, Adam
Leppelt, Honzík Ther, Klárka Řeháková, Apolenka Hanušová), což byl fantastický výsledek a obhájili
umístění na stupni vítězů z loňského roku. Další hlídka se umístila na 18. místě (Anežka Johnová, Adélka
Therová, Patrik Kaufman, Šárka Pavlovičová, Vašík Rydlo) a naši nejmladší závodníci na 24. místě (Janička
Partelová, Lenička Bihariová, Vítek Hanuš, Honzík Jirman, Filip Šulc – hostoval z Nízké Srbské). Dorostenci
Honza Trojtl, Nikolas Letzel, Honza Pejskar, Mikuláš Karpf a Áďa Leppeltová vystoupili na 2. příčku. Též
parádní výsledek. Dařilo se nám! Jen tak dál na jaře!

Kategorie mladší - 3. místo

Kategorie dorost – 2. místo
Monika Leppeltová, vedoucí mládeže SDH Bukovice

Z činnosti Sokola Bukovice ………
V zimních měsících probíhají soutěže stolních tenistů. V soutěžích ČAST máme již po několik let jedno
družstvo v okresním přeboru I.třídy hrající v klidné horní polovině tabulky. V týmu nastupují P.Šubíř, J.Thér,
L.Průša, P.Pohner a V.Kollert.
Výsledky a tabulka po 8.kole soutěže :
Sokol Bukovice - TTC N.Město n.M. B
14 : 4
Jiskra Jaroměř C - Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod C
9:9
Sokol Bukovice - TJ Horní Kostelec
10 : 8
Slovan Broumov B – Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod B
10 : 8
Sokol Žďárky - Sokol Bukovice
9:9
1. Slovan Broumov B
2. TJ Náchod B
3. Sokol Žďárky
4. TJ Náchod B
5. Sokol Bukovice
6. TJ Knauf Lipí
7. TJ Horní Kostelec
8. TTC Nové Město n.M.B
9. TJ Sokol Vysoká Srbská
10. TJ Jiskra Jaroměř C
11. TJ Jiskra Jaroměř B
12. Sokol Česká Skalice B

8
8
7
8
7
8
8
8
7
7
7
8

7100
5120
5110
3320
3220
2330
3130
3050
3040
2140
2140
0071

104:40
74:40
75:51
68:76
66:60
73:71
65:61
59:85
65:58
58:68
66:60
34:100

20
19
18
17
15
15
14
14
13
12
12
7

Stav střechy sokolovny již nutně vyžadoval nový nátěr. Přestože obec hodlá sokolovnu od České obce
sokolské odkoupit (jen k tomu patrně nedojde v příštím roce, vzhledem k jiným finančně náročným
projektům), akce se ujali členové Sokola a otryskání povrchu a nátěr provedli svépomocí.
Že to jsou stále stejná jména lidí, kteří mají již dávno brigádnické hodiny odpracované, netřeba připomínat.
Takže především díky P.Vítkovi, P.Skalickému, M.Hejlovi, J.Voborníkovi, J.Trojtlovi a K.Semirádovi, a dále
též P.Švejdarovi, I.Pohlovi a O.Jirákovi, za 2 dny strávené na střeše.
MŠ

Předvánoční čas ve škole
Tento rok pro nás začal trochu komicky a trochu komiksově. Kamarádi ze Čtyřlístku se představili dětem na
seznamovacím výletě v září. Budou nás provázet celým školním rokem a máme v plánu užít si s nimi hodně
zábavy. Po seznamovacím výletu po neznámých cestičkách v okolí jsme prožili týden s Cirkusem Happy
Kids. Velká akce nám přinesla hodně zážitků, veselých i vážnějších, hodně jsme se naučili o tom, jak to
chodí v cirkuse a kolik kázně a tréninku je potřeba ke každému vystoupení. Celý projekt skončil nakonec
velkým představením, které mnoho z Vás vidělo.
Říjen nás vyzkoušel, především byl ve znamení učitelských zástupů, ať už z důvodu studia, nemoci či
dalekých cest. Ale i když ještě není všemu studiu a nemocem konec, paní vychovatelka Kollertová i s malou
Fifinkou se ze své cesty vrátila, zdravá a plná sil, a tak ji vítáme zpět mezi nás.
V listopadu jsme pokročili s programem primární prevence, který u nás ve škole realizuje sdružení
Společně k bezpečí, a který děti vede ke zdravému životnímu stylu, dobrým vzájemným vztahům ve třídě a
varuje před nebezpečími, které mohou dětské zdraví ohrozit.
S radostí jsme pozorovali z oken školy první sníh a mohli tak přivítat svátek Martina v té správné náladě.
Společně s rodiči jsme rozsvítili světýlka lampiónů, prošli vesnicí a po pásmu písniček šli po stopách dál.
Martinovy podkůvky nás zavedly zadem do školní zahrady, kde na děti čekal nový herní prvek. Děkujeme
firmě ManMat z Police nad Metují za dar – houpací síť, který děti jistě potěší. Děkujeme i do kuchyně, kde
nám pomohli napéct výborné rohlíčky a pohostit nás v chladném podvečeru. Naším posledním školním
zážitkem byl malý výlet do nového muzea v Hronově, které nese název Pod čepicí a děti v něm zažily
program Budiž světlo!
Lenka Karpfová
S blížícím se prosincem a první nedělí adventní si Vás na závěr dovolujeme
pozvat na:
Rozsvěcení vánočního stromu,
které se koná 27.11.2016 v 16 hodin před bývalou prodejnou potravin.
Těšíme se na Vás a přejeme krásný a klidný advent, učitelky ZŠ.
Zprávičky ze školky:
Podzim se nám pomalu blíží ke konci a ve školce
máme za sebou mnoho práce. V říjnu jsme chodili na jablíčka, ze kterých jsme
vařili povidla. Potom jsme je použili do opravdových koláčů. Sbírali jsme
barevné listy, kaštany, ořechy a další dary podzimní přírody. Nedávno jsme
přivítali sv. Martina, aby na nás letos nezapomněl se sněhem. Před námi už je
totiž Advent. V neděli se chystáme zazpívat při rozsvícení vánočního stromu v
obci a na začátku prosince nás čeká Mikuláš a Čertovská besídka. No a jako
každý rok se nejvíce těšíme na Vánoce. Přejeme všem klidný adventní čas a
veselé Vánoce!
Lenka Svatoňová

Upozorňuji na vydání krásné obrazové publikace nakladatelství Juko
s názvem Policko a s obrázky Oldřicha Jenky. Pro případné zájemce,
máme výtisk k nahlédnutí, cena je 363 Kč a knihu je možné objednat
na našem obecním úřadě.
starosta

Informace pro občany – listopad 2016
Vážení spoluobčané,
vítám Vás u čtení posledního zpravodaje roku 2016, který se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci. Poslední
listopadovou nedělí začne Advent. 27.listopadu rozsvítíme na stromku u prodejny svíčky, poslechneme si a
zazpíváme vánoční koledy s dětmi z naší školy, zahřejeme se čajem a svařeným vínem. Všechny Vás tímto
srdečně zvu na tuto krásnou tradiční akci.
Před námi je několik týdnů, jejichž vyvrcholením budou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Čeká nás také
několik týdnů shonu, kolotoč nakupování, zdobení, pečení, vaření a příprav. Přeji Vám, aby Vánoce byly pro
Vás symbolem pohody a klidu, abyste je vnímali spíše v rovině duchovní, oslavili je v kruhu rodinném a
zvládli ten předvánoční shon. Přeji Vám pak mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2017.
starosta

Současné zastupitelstvo bude mít polovinu svého volebního období za sebou. Něco se podařilo, něco ne,
bohužel, jsme tam, kde jsme byli přesně před dvěma lety, prodejna potravin i Fialka jsou zavřené, o
restauraci U Berků je škoda mluvit.
Situace kolem prodejny je nemilá a bude vyžadovat nějaké zásadní řešení. To, že se Vietnamci doposud
neodstěhovali, původní termín byl do 25.10., po dohodě prodloužen do 25.11., je spíše souhra okolností, a
opravdu detail. Nájem za byt platí a ačkoli jsem jim pohrozil vyměřením nájmu i za objekt prodejny,
podotýkám, že nudle již nevaří, nijak s vyhazovem spěchat nebudeme, protože si hradí náklady na vytápění.
Děkuji všem, kdo přispěli svým názorem v anketě k dalšímu osudu prodejny. Obdrželi jsme 42 anketních
lístků. Mám-li to stručně vyhodnotit, 79% odpovědí bylo ve smyslu, že zavření prodejny vadí a že zde občané
nakupovali a 76% odpovědí by nakupovalo i za mírně vyšší ceny než v marketech. A přibližně stejné
procento bylo ve smyslu hledat dále a neprodávat stavbu vybudovanou vlastně svépomocí občany této obce
(v tomto bodě 33%). Samozřejmě, tato statistická čísla nevyjadřují zcela názor všech občanů, neboť
hlasovali především ti, kterým není osud prodejny lhostejný. Přesto z ankety vyplývá, že by nebyl prodej celé
budovy vnímán pozitivně. Na závěr k tomuto tématu mohu sdělit, že určitý záměr, co se spodní částí budovy
tu je, bude to vyžadovat určité stavební úpravy … a více se dozvíte až v přístích měsících…
Co s horní částí budovy není jasné. Stát v současné době podporuje výstavbu tzv. startovacích bytů, až
500 tisíc na bytovou jednotku, je tu ovšem trochu nebezpečí, že si do obce přivedeme ne zrovna „kvalitní“
sousedy, např. v některých obcích říkají, že by do něčeho podobného vůbec nešli. Výstavba klasických bytů,
bez dotace, je však finančně velmi náročná a je nad naše síly. V úvahu samozřejmě přichází vzít si úvěr, ale
takových finančně náročných akcí nás čeká v příštích letech víc. Takže vše budeme důkladně zvažovat.
starosta

Vrásky nám přidělává stav rekonstrukce budovy obecního úřadu. Firma SMI Group s.r.o. Broumov, která
vyhrála ve výběrovém řízení, se zrovna jako šťastné řešení nejeví, zejména z hlediska odbornosti. Práce
jsou v obrovském skluzu. Naštěstí v posledních týdnech zvýšila firma počet přítomných dělníků na stavbě
z jednoho až dvou na čtyři. Již probíhá alespoň částečná pokládka kabelů elektrického vedení a instalace
sanitární techniky. Přesto nebude původní termín 9.12. v žádném případě dodržen. Vypadá to, že na
stavební firmy nemáme štěstí. Kvůli tomu se také letos nekoná setkání důchodců, protože nemáme
k dispozici důstojné prostory, kde by se akce mohla konat.
starosta

Oprava opěrné zdi na Benátkách
Jestliže se stavem prací na budově OÚ jsme hrubě nespokojeni, poklonu musím vyseknout firmě Petr Loskot za
opravu opěrné zdi na Benátkách. Předvedli velmi dobrou práci a určitě na ně při příštích akcích nezapomeneme.

starosta

Havárie kanalizace
Nepříjemný zážitek si prožili občané prostřední bytovky, kde došlo k propadu a ucpání kanalizace s patřičnými
nepříjemnými následky….
Nikoho samozřejmě ve sr---ách dlouho nenecháme, celkem rychle se podařilo zajistit vytyčení ostatních sítí, které
kanalizaci kříží a rychle provést výměnu potrubí v délce 30m. Děkuji tímto Ondrovi Kohlovi za rychlé řešení a
perfektní práci.

starosta

Vyčištění části Dunajky a Hlavňovského potoka
Začátkem října provedli pracovníci Povodí Labe s.p., vyčištění toku v okolí požární nádrže. Týden předtím
byly z těchto míst, na základě řízení z podnětu Správy CHKO, odloveny MVDr. Kulichem mihule potoční,
které jsou zvláště chráněným živočišným druhem. Odloveno bylo 20 kusů….
Po měsících sucha nastalo v průběhu druhého dne akce deštivé počasí, které trvalo celý týden a velice vše
komplikovalo, především odtěžení zeminy u chalupy p.Šaka a též odvoz na pole.
Jsem nesmírně rád, že se tato akce podařila, její organizace byla velmi vyčerpávající. Počty odvezených
vozů Tatra s blátem jsem nenapočítal, výsledek je ale určitě znát….
Dále budeme zvažovat, jak opravit požární nádrž v centru obce, kde jsou zdi již dosti poškozené.

starosta

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Voleb, které se letos konaly ve školní jídelně se zúčastnilo 131 oprávněných voličů, což je 42,7% účast. Volili
jsme takto:
Poř.
1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.
6.
7.
8.
9.-11.
9.-11.
9.-11.
12.-13.
12.-13.
14.-15.
14.-15.

Č.str.
36
30
2
12
50
32
7
56
37
52
75
67
68
1
41

Název strany
Počeh hlasů
Koalice pro KH kraj – KDÚ-ČSL-HDK-Volba pro město 23
ANO 2011
ODS
ČSSD
Starostové a Východočeši
TOP 09
Koalice SPD a SPO
Koalice Piráti a SZ pro KHK
Komunistická str.Čech a Moravy
Svobodní a Soukromníci
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
Nezávislí
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Národní demokracie

v%
17,55
22
20
20
11
9
7
4
3
3
3
2
2
1
1

16,79
15,26
15,26
8,39
6,87
5,34
3,05
2,29
2,29
2,29
1,52
1,52
0,76
0,76

starosta

Odpady
Setkání se zástupci firmy Marius Pedersen se bude konat dne 6.12. v Suchém Dole. Zda bude svozová
firma navyšovat platby za odvoz komunálního odpadu v příštím roce zatím nevím, ale není to
pravděpodobné. Vzhledem k tomu, že v obci celkem slušně odpad třídíme a za sběr vytříděného odpadu
získáváme příspěvky od společnosti EKOKOM, není naše odpadové hospodářství ve výrazně červených
číslech a pro rok 2017 tedy zůstává v platnosti částka 500 Kč na osobu. Na další rok ale již platbu budeme
muset pravděpodobně zvýšit.
Je to částečně i důsledkem zvýšených nákladů na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, který jsme sice
velice zlevnili pořízením vlastního kontejneru, ale množství odvážených zelených odpadů v kontejneru je
ohromující, v těchto týdnech skoro každých 14 dní. Říkám si, kde to vlastně končilo dříve…..
Psal jsem to již v minulém zpravodaji, ale musím to připomenout i nyní, velice oceňuji Vaši
disciplinovanost, zpracovatel odpadu, firma AgriWood s.r.o. nevznesl jedinou stížnost na přítomnost
nevhodných příměsí v kontejneru. Též disciplína kolem ukládání plastových odpadů do kontejnerů u
prodejny se velice zlepšila, ale tady si na hodnocení radši počkáme na příští léto.
starosta
A co nás čeká v r.2017 ??
V příštím roce nás bude čekat jedna mimořádná akce. Jak bylo již v minulých vydáních uvedeno, přes
St.fond životního prostředí bylo zažádáno o dotaci na zhotovení digitálního bezdrátového rozhlasu. Sice
jsme ještě oficiální dopis nedostali, ale na webových stránkách SFŽP je naše obec již uvedena jako příjemce
dotace, v částce 980 tis. Kč. Nyní bude na zpracovateli žádosti, firmě Envipartner Brno, aby provedla
výběrové řízení a já věřím, že rok touto dobou již bude nový rozhlas fungovat.
Dále budeme provádět opravy a zhodnocování našeho majetku, vzhledem k tomu, že se otvírají poměrně
velké možnosti získat dotaci na další kolo rekonstrukce hasičské zbrojnice, připravíme projekt na snížení
vjezdu hasického vozidla. Určitě budeme, ve spolupráci s Agroprojekcí Litomyšl, řešit způsob rekonstrukce
požární nádrže, tak, aby byl upraven tvar průtoku, aby nedocházelo k usazování bahna a přitom zachována
možnost čerpání vody v případě požáru. Dále plánujeme konečně provést opravu cesty kolem našich domků
pod Borkem a budeme hledat dotační možnosti na opravu opěrné zdi u Bornových, s následným položením
kanalizace až k čp. 48. Vše samozřejmě provést nepůjde, náš daňový příjem není velký, na každou akci se
však dotační titul dá sehnat
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 28. listopadu 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici
Program: 1. Dotace
2. Rozpočet
3. Majetkoprávní záležitosti 4. Různé
Těšíme se na Vás

Hasiči
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI!!! V pondělí 12. 9. 2016 jsme převzali nový dopravní automobil FORD
TRANSIT KOMBI L2H2, který nám jako vítěz výběrového řízení dodala firmy AutoTrutnov s.r.o. zastoupená
p. Břízou. Automobil je pořízen z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 400 000Kč a z dotace poskytnuté Královehradeckým
krajem ve výši 249 000Kč. Celkové náklady na pořízení vozidla jsou 900 700Kč.

11.7. 2016 - třetí letošní výjezd. Malý požár lesa, katastr obce, směr na Hlavňov. Vyjeli 4 členové.
13.7. 2016 - čtvrtý výjezd. Nahlášen požár "šušky". Po příjezdu na místo zjištěno, že v objektu se provádí
deratizace, tzv. vykuřování. Vyjeli 4 členové.
31.7. 2016 - jsme provedli vyklizení obecního úřadu před rekonstrukcí. Část věcí se uskladnila v garážích,
zbytek se odvážel nad prodejnu. Účast 11 členů.
6.8. 2016 - jsme uspořádali 2.ročník "Bukovického zadku" s večerní zábavou. Počasí vyšlo. Soutěž v mužích
ovládli naši kluci před Meziměstím. V ženách zvítězila Kramolna před Ohnišovem. Každé družstvo si odvezlo
hodnotnou cenu. Po skončení soutěže nám k poslechu, k tanci pěkně zahrála kapela Hektor. Jediným
mínusem celého programu je menší účast lidí na zábavě, ale už jsme si asi zvyknuli. Akce se konala u
Grimových na place, děkujeme za vypůjčení pozemku a za jejich pomoc. Poděkování taky patří všem
sponzorům a všem kteří se na akci podíleli.
10.9. 2016 - soutěž o putovní pohár starosty
obce, 13. ročník. Soutěž se konala v Polici za
čerpací stanicí a opět byla zařazena do NHPL
2016. Přijelo 12 mužských, 10 ženských týmů.
Soutěž zahájil i ukončil starosta obce. Na
perfektně připravené trati jsme obsadili druhé
místo, zvítězil Ohnišov. V ženách byla nejlepší
Kramolna před Černčicema. V přestávce
proběhla doplňková soutěž v hodu pivním
sudem. Akce byla perfektně zvládnuta, díky.
Sponzoři: Obec Bukovice, Obec Ždár nad
Metují, Město Police n. M., Šrůtek M., Hejnyš P.,
Stavebniny Grim, MT-střechy Tautz, Sádovský
topení-voda-plyn, Exner M. - občerstvení, Rudolf
elektro, Rudolf NET, Jirman J. - penzion 65,
Jirman P. - střechy, Partel elektro, GG transport, Čáp a syn, Hauk s.r.o., Tiskárna Resl,
Nejlevnější pneu, Kvíčerovská pekárna, masna
Pejskar, Bazény Machov, ManMat s.r.o., Intop Náchod, stavebniny DEK, Elpol Police, p. Holub, ZD Ostaš,
Sport Hotárek, zelenina Suchomel, PROTO Hronov, ...

14.09.2016 - pátý výjezd. Police nad Metují - ul. Bělská - požár nízké budovy. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno že se jedná o zakouřenou místnost domu, příčinou bylo zahoření hobra desky v meziprostoru
stěn. Zasahovaly jednotky: JSDH Police nad Metují, PS Náchod, JSDH Bukovice, JSDH Machov - Nízká
Srbská, JSDH Velké Petrovice. PD Velká Ledhuje ponechána na základně jako záloha. Spolupráce s Policií
ČR a vyšetřovatelem HZS.
24.10. 2016 - Výlet do Forstu. 135 let založení místního sboru, pěkná akce.
8.10. 2016 - Námětové cvičení okrsku Ostaš u Hlavňovského rybníka. Tématem cvičení bylo - sebejištění,
praktické procvičení pěti základních uzlů a jistící body. Praktické procvičení první pomoci a praktický výcvik
při poleptání kyselinou nebo louhem. Praktické procvičení správného doplnění cisteren a jejich postavení u
zásahu a zásady příjezdu k požáru a DN. Organizace radiové sítě u zásahu, procvičení radiového spojení a
procvičení signálů. Praktické procvičení jímání nebezpečných kapalných látek a zamezení jejich úniku
pomocí improvizovaných prostředků. Cvičení se kromě nás (7 členů) zúčastnily i tyto sbory : Police nad
Metují, Velká Ledhuje, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Česká Metuje, Pěkov, Hlavňov a Suchý Důl.
6.11. 2016 - čistění kanalizace u bytovek.
Soutěžní družstvo
Soutěžní sezónu máme za sebou, dopadlo to na výbornou. Obhájili
jsme prvenství v NHPL!!
17.6. - Vršovka (NHPL) - 8.místo, 3B, 24:45s., průstřikové terče
2.7. - Černčice - 2.místo, 2B, 25:83s., nástřikové terče
16.7. - Meziměstí (Podorlická liga) - 8.místo, 3B, 27s., nástřikové
terče
27.8. - Vysokov (NHPL) - 1.místo, 3B, 20:64s., průstřikové terče
3.9. - Nový Hrádek (NHPL) - 3.místo, 3B, 27:57s., nástřikové terče
10.9. - Bukovice (NHPL) - 2.místo, 3B, 27:18s., nástřikové terče
17.9. - Kramolna (NHPL) - 1.místo, 2B, 21:89s., nástřikové terče
24.9. -Suchý Důl - 2.místo, 3B, malé zklamání ...
Do konce roku máme v plánu ještě dvě kulturní akce. Tou větší, náročnější je vyhlášení NHPL 2016, které
pořádáme ve Žďáře nad Metují. Je přihlášeno 150 lidí. Druhou akcí je náš již tradiční Vánoční turnaj ve
stolním tenise. Výjezdovou jednotku ještě čeká školení s dýchacími přístroji. Zajíždíme nové auto i vlek a
těšíme se na nové zázemí ...

MLADÍ HASIČI
V září a říjnu měli mladí hasiči a jejich vedoucí
napilno... Po prázdninách začali každý pátek opět
"hasičákovat".
Po celou neděli 18. září provázeli naši táboroví
vedoucí krajské setkání hasičských přípravek
(nejmenší děti) na Pavlátově louce u Nového Města
nad Metují. Oprášili jsme kožichy, naleštili kůže,
oblékli se coby zvířátka z Madagaskaru (zebra
Marty, lev Alex, hrošice Glorie, zebra Melmen, král
Jelimán a jeden z tučňáků). Program na Pavlátově
louce byl pestrý: vystoupení dětských kolektivů
(předem připravené ukázky z tréninků, pohádky,
písničky, tance...), soutěže, skákací hrad, malování
na obličej, vystoupení kouzelníka a pohádka
suchodolského loutkového divadla. Madagaskarská
zvířátka provázela, moderovala, skotačila, povzbuzovala, odměňovala a hodnotila výkony dětí.
Další víkend se část vedoucích mladých hasičů a jejich děti zúčastnili oslav dobrovolných hasičů ve
městě Forst - Lausitz, SRN u příležitosti 135 let založení sboru a 5 let založení kroužku mladých hasičů. Na
dvoudenní akci jsme si přišli na své my dospěláci i děti, které si vyzkoušely práci s hydraulikou, zazávodili ve
slalomu a stříkání ze džberovky, vyrobili si odznak, povozili se v mašince a na čtyřkolce, nechali si
namaskovat zranění u Červeného kříže... Procházka městem s ukázkami techniky a zásahů, hasičskou
turbínou, potápěčem a dalšími atrakcemi byly příjemné i zajímavé. Celé oslavy byly perfektně
zorganizované. Mladí hasiči v Německu mají bohaté materiální zázemí. Družstvo je složeno z dětí staršího
školního věku. My máme mezi sebou děti od prvňáčků (někdy i školkové) a máme bohatou historii :-)

O týden později jsme se vydali za našimi kamarády do Nízké Srbské, kteří pro spřátelené kolektivy
uspořádali tréninkový závod, tzv. "Běh okolo Rzu". Vyzkoušeli jsme si, co nám jde a v čem máme
mezery.
Na závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí 15. října se nám dařilo výborně. Na start jsme postavili
3 hlídky mladších a 1 hlídku dorostu. Nutno podotknout, že v kategorii mladší závodilo celkem 31
pětičlenných hlídek. Naši nejlepší mladší se umístili jako 3. (hlídka ve složení Viktorka Mrnková, Adam
Leppelt, Honzík Ther, Klárka Řeháková, Apolenka Hanušová), což byl fantastický výsledek a obhájili
umístění na stupni vítězů z loňského roku. Další hlídka se umístila na 18. místě (Anežka Johnová, Adélka
Therová, Patrik Kaufman, Šárka Pavlovičová, Vašík Rydlo) a naši nejmladší závodníci na 24. místě (Janička
Partelová, Lenička Bihariová, Vítek Hanuš, Honzík Jirman, Filip Šulc – hostoval z Nízké Srbské). Dorostenci
Honza Trojtl, Nikolas Letzel, Honza Pejskar, Mikuláš Karpf a Áďa Leppeltová vystoupili na 2. příčku. Též
parádní výsledek. Dařilo se nám! Jen tak dál na jaře!

Kategorie mladší - 3. místo

Kategorie dorost – 2. místo
Monika Leppeltová, vedoucí mládeže SDH Bukovice

Z činnosti Sokola Bukovice ………
V zimních měsících probíhají soutěže stolních tenistů. V soutěžích ČAST máme již po několik let jedno
družstvo v okresním přeboru I.třídy hrající v klidné horní polovině tabulky. V týmu nastupují P.Šubíř, J.Thér,
L.Průša, P.Pohner a V.Kollert.
Výsledky a tabulka po 8.kole soutěže :
Sokol Bukovice - TTC N.Město n.M. B
14 : 4
Jiskra Jaroměř C - Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod C
9:9
Sokol Bukovice - TJ Horní Kostelec
10 : 8
Slovan Broumov B – Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod B
10 : 8
Sokol Žďárky - Sokol Bukovice
9:9
1. Slovan Broumov B
2. TJ Náchod B
3. Sokol Žďárky
4. TJ Náchod B
5. Sokol Bukovice
6. TJ Knauf Lipí
7. TJ Horní Kostelec
8. TTC Nové Město n.M.B
9. TJ Sokol Vysoká Srbská
10. TJ Jiskra Jaroměř C
11. TJ Jiskra Jaroměř B
12. Sokol Česká Skalice B

8
8
7
8
7
8
8
8
7
7
7
8

7100
5120
5110
3320
3220
2330
3130
3050
3040
2140
2140
0071

104:40
74:40
75:51
68:76
66:60
73:71
65:61
59:85
65:58
58:68
66:60
34:100

20
19
18
17
15
15
14
14
13
12
12
7

Stav střechy sokolovny již nutně vyžadoval nový nátěr. Přestože obec hodlá sokolovnu od České obce
sokolské odkoupit (jen k tomu patrně nedojde v příštím roce, vzhledem k jiným finančně náročným
projektům), akce se ujali členové Sokola a otryskání povrchu a nátěr provedli svépomocí.
Že to jsou stále stejná jména lidí, kteří mají již dávno brigádnické hodiny odpracované, netřeba připomínat.
Takže především díky P.Vítkovi, P.Skalickému, M.Hejlovi, J.Voborníkovi, J.Trojtlovi a K.Semirádovi, a dále
též P.Švejdarovi, I.Pohlovi a O.Jirákovi, za 2 dny strávené na střeše.
MŠ

Předvánoční čas ve škole
Tento rok pro nás začal trochu komicky a trochu komiksově. Kamarádi ze Čtyřlístku se představili dětem na
seznamovacím výletě v září. Budou nás provázet celým školním rokem a máme v plánu užít si s nimi hodně
zábavy. Po seznamovacím výletu po neznámých cestičkách v okolí jsme prožili týden s Cirkusem Happy
Kids. Velká akce nám přinesla hodně zážitků, veselých i vážnějších, hodně jsme se naučili o tom, jak to
chodí v cirkuse a kolik kázně a tréninku je potřeba ke každému vystoupení. Celý projekt skončil nakonec
velkým představením, které mnoho z Vás vidělo.
Říjen nás vyzkoušel, především byl ve znamení učitelských zástupů, ať už z důvodu studia, nemoci či
dalekých cest. Ale i když ještě není všemu studiu a nemocem konec, paní vychovatelka Kollertová i s malou
Fifinkou se ze své cesty vrátila, zdravá a plná sil, a tak ji vítáme zpět mezi nás.
V listopadu jsme pokročili s programem primární prevence, který u nás ve škole realizuje sdružení
Společně k bezpečí, a který děti vede ke zdravému životnímu stylu, dobrým vzájemným vztahům ve třídě a
varuje před nebezpečími, které mohou dětské zdraví ohrozit.
S radostí jsme pozorovali z oken školy první sníh a mohli tak přivítat svátek Martina v té správné náladě.
Společně s rodiči jsme rozsvítili světýlka lampiónů, prošli vesnicí a po pásmu písniček šli po stopách dál.
Martinovy podkůvky nás zavedly zadem do školní zahrady, kde na děti čekal nový herní prvek. Děkujeme
firmě ManMat z Police nad Metují za dar – houpací síť, který děti jistě potěší. Děkujeme i do kuchyně, kde
nám pomohli napéct výborné rohlíčky a pohostit nás v chladném podvečeru. Naším posledním školním
zážitkem byl malý výlet do nového muzea v Hronově, které nese název Pod čepicí a děti v něm zažily
program Budiž světlo!
Lenka Karpfová
S blížícím se prosincem a první nedělí adventní si Vás na závěr dovolujeme
pozvat na:
Rozsvěcení vánočního stromu,
které se koná 27.11.2016 v 16 hodin před bývalou prodejnou potravin.
Těšíme se na Vás a přejeme krásný a klidný advent, učitelky ZŠ.
Zprávičky ze školky:
Podzim se nám pomalu blíží ke konci a ve školce
máme za sebou mnoho práce. V říjnu jsme chodili na jablíčka, ze kterých jsme
vařili povidla. Potom jsme je použili do opravdových koláčů. Sbírali jsme
barevné listy, kaštany, ořechy a další dary podzimní přírody. Nedávno jsme
přivítali sv. Martina, aby na nás letos nezapomněl se sněhem. Před námi už je
totiž Advent. V neděli se chystáme zazpívat při rozsvícení vánočního stromu v
obci a na začátku prosince nás čeká Mikuláš a Čertovská besídka. No a jako
každý rok se nejvíce těšíme na Vánoce. Přejeme všem klidný adventní čas a
veselé Vánoce!
Lenka Svatoňová

Upozorňuji na vydání krásné obrazové publikace nakladatelství Juko
s názvem Policko a s obrázky Oldřicha Jenky. Pro případné zájemce,
máme výtisk k nahlédnutí, cena je 363 Kč a knihu je možné objednat
na našem obecním úřadě.
starosta

Informace pro občany – listopad 2016
Vážení spoluobčané,
vítám Vás u čtení posledního zpravodaje roku 2016, který se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci. Poslední
listopadovou nedělí začne Advent. 27.listopadu rozsvítíme na stromku u prodejny svíčky, poslechneme si a
zazpíváme vánoční koledy s dětmi z naší školy, zahřejeme se čajem a svařeným vínem. Všechny Vás tímto
srdečně zvu na tuto krásnou tradiční akci.
Před námi je několik týdnů, jejichž vyvrcholením budou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Čeká nás také
několik týdnů shonu, kolotoč nakupování, zdobení, pečení, vaření a příprav. Přeji Vám, aby Vánoce byly pro
Vás symbolem pohody a klidu, abyste je vnímali spíše v rovině duchovní, oslavili je v kruhu rodinném a
zvládli ten předvánoční shon. Přeji Vám pak mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2017.
starosta

Současné zastupitelstvo bude mít polovinu svého volebního období za sebou. Něco se podařilo, něco ne,
bohužel, jsme tam, kde jsme byli přesně před dvěma lety, prodejna potravin i Fialka jsou zavřené, o
restauraci U Berků je škoda mluvit.
Situace kolem prodejny je nemilá a bude vyžadovat nějaké zásadní řešení. To, že se Vietnamci doposud
neodstěhovali, původní termín byl do 25.10., po dohodě prodloužen do 25.11., je spíše souhra okolností, a
opravdu detail. Nájem za byt platí a ačkoli jsem jim pohrozil vyměřením nájmu i za objekt prodejny,
podotýkám, že nudle již nevaří, nijak s vyhazovem spěchat nebudeme, protože si hradí náklady na vytápění.
Děkuji všem, kdo přispěli svým názorem v anketě k dalšímu osudu prodejny. Obdrželi jsme 42 anketních
lístků. Mám-li to stručně vyhodnotit, 79% odpovědí bylo ve smyslu, že zavření prodejny vadí a že zde občané
nakupovali a 76% odpovědí by nakupovalo i za mírně vyšší ceny než v marketech. A přibližně stejné
procento bylo ve smyslu hledat dále a neprodávat stavbu vybudovanou vlastně svépomocí občany této obce
(v tomto bodě 33%). Samozřejmě, tato statistická čísla nevyjadřují zcela názor všech občanů, neboť
hlasovali především ti, kterým není osud prodejny lhostejný. Přesto z ankety vyplývá, že by nebyl prodej celé
budovy vnímán pozitivně. Na závěr k tomuto tématu mohu sdělit, že určitý záměr, co se spodní částí budovy
tu je, bude to vyžadovat určité stavební úpravy … a více se dozvíte až v přístích měsících…
Co s horní částí budovy není jasné. Stát v současné době podporuje výstavbu tzv. startovacích bytů, až
500 tisíc na bytovou jednotku, je tu ovšem trochu nebezpečí, že si do obce přivedeme ne zrovna „kvalitní“
sousedy, např. v některých obcích říkají, že by do něčeho podobného vůbec nešli. Výstavba klasických bytů,
bez dotace, je však finančně velmi náročná a je nad naše síly. V úvahu samozřejmě přichází vzít si úvěr, ale
takových finančně náročných akcí nás čeká v příštích letech víc. Takže vše budeme důkladně zvažovat.
starosta

Vrásky nám přidělává stav rekonstrukce budovy obecního úřadu. Firma SMI Group s.r.o. Broumov, která
vyhrála ve výběrovém řízení, se zrovna jako šťastné řešení nejeví, zejména z hlediska odbornosti. Práce
jsou v obrovském skluzu. Naštěstí v posledních týdnech zvýšila firma počet přítomných dělníků na stavbě
z jednoho až dvou na čtyři. Již probíhá alespoň částečná pokládka kabelů elektrického vedení a instalace
sanitární techniky. Přesto nebude původní termín 9.12. v žádném případě dodržen. Vypadá to, že na
stavební firmy nemáme štěstí. Kvůli tomu se také letos nekoná setkání důchodců, protože nemáme
k dispozici důstojné prostory, kde by se akce mohla konat.
starosta

Oprava opěrné zdi na Benátkách
Jestliže se stavem prací na budově OÚ jsme hrubě nespokojeni, poklonu musím vyseknout firmě Petr Loskot za
opravu opěrné zdi na Benátkách. Předvedli velmi dobrou práci a určitě na ně při příštích akcích nezapomeneme.

starosta

Havárie kanalizace
Nepříjemný zážitek si prožili občané prostřední bytovky, kde došlo k propadu a ucpání kanalizace s patřičnými
nepříjemnými následky….
Nikoho samozřejmě ve sr---ách dlouho nenecháme, celkem rychle se podařilo zajistit vytyčení ostatních sítí, které
kanalizaci kříží a rychle provést výměnu potrubí v délce 30m. Děkuji tímto Ondrovi Kohlovi za rychlé řešení a
perfektní práci.

starosta

Vyčištění části Dunajky a Hlavňovského potoka
Začátkem října provedli pracovníci Povodí Labe s.p., vyčištění toku v okolí požární nádrže. Týden předtím
byly z těchto míst, na základě řízení z podnětu Správy CHKO, odloveny MVDr. Kulichem mihule potoční,
které jsou zvláště chráněným živočišným druhem. Odloveno bylo 20 kusů….
Po měsících sucha nastalo v průběhu druhého dne akce deštivé počasí, které trvalo celý týden a velice vše
komplikovalo, především odtěžení zeminy u chalupy p.Šaka a též odvoz na pole.
Jsem nesmírně rád, že se tato akce podařila, její organizace byla velmi vyčerpávající. Počty odvezených
vozů Tatra s blátem jsem nenapočítal, výsledek je ale určitě znát….
Dále budeme zvažovat, jak opravit požární nádrž v centru obce, kde jsou zdi již dosti poškozené.

starosta

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Voleb, které se letos konaly ve školní jídelně se zúčastnilo 131 oprávněných voličů, což je 42,7% účast. Volili
jsme takto:
Poř.
1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.
6.
7.
8.
9.-11.
9.-11.
9.-11.
12.-13.
12.-13.
14.-15.
14.-15.

Č.str.
36
30
2
12
50
32
7
56
37
52
75
67
68
1
41

Název strany
Počeh hlasů
Koalice pro KH kraj – KDÚ-ČSL-HDK-Volba pro město 23
ANO 2011
ODS
ČSSD
Starostové a Východočeši
TOP 09
Koalice SPD a SPO
Koalice Piráti a SZ pro KHK
Komunistická str.Čech a Moravy
Svobodní a Soukromníci
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
Nezávislí
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Národní demokracie

v%
17,55
22
20
20
11
9
7
4
3
3
3
2
2
1
1

16,79
15,26
15,26
8,39
6,87
5,34
3,05
2,29
2,29
2,29
1,52
1,52
0,76
0,76

starosta

Odpady
Setkání se zástupci firmy Marius Pedersen se bude konat dne 6.12. v Suchém Dole. Zda bude svozová
firma navyšovat platby za odvoz komunálního odpadu v příštím roce zatím nevím, ale není to
pravděpodobné. Vzhledem k tomu, že v obci celkem slušně odpad třídíme a za sběr vytříděného odpadu
získáváme příspěvky od společnosti EKOKOM, není naše odpadové hospodářství ve výrazně červených
číslech a pro rok 2017 tedy zůstává v platnosti částka 500 Kč na osobu. Na další rok ale již platbu budeme
muset pravděpodobně zvýšit.
Je to částečně i důsledkem zvýšených nákladů na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, který jsme sice
velice zlevnili pořízením vlastního kontejneru, ale množství odvážených zelených odpadů v kontejneru je
ohromující, v těchto týdnech skoro každých 14 dní. Říkám si, kde to vlastně končilo dříve…..
Psal jsem to již v minulém zpravodaji, ale musím to připomenout i nyní, velice oceňuji Vaši
disciplinovanost, zpracovatel odpadu, firma AgriWood s.r.o. nevznesl jedinou stížnost na přítomnost
nevhodných příměsí v kontejneru. Též disciplína kolem ukládání plastových odpadů do kontejnerů u
prodejny se velice zlepšila, ale tady si na hodnocení radši počkáme na příští léto.
starosta
A co nás čeká v r.2017 ??
V příštím roce nás bude čekat jedna mimořádná akce. Jak bylo již v minulých vydáních uvedeno, přes
St.fond životního prostředí bylo zažádáno o dotaci na zhotovení digitálního bezdrátového rozhlasu. Sice
jsme ještě oficiální dopis nedostali, ale na webových stránkách SFŽP je naše obec již uvedena jako příjemce
dotace, v částce 980 tis. Kč. Nyní bude na zpracovateli žádosti, firmě Envipartner Brno, aby provedla
výběrové řízení a já věřím, že rok touto dobou již bude nový rozhlas fungovat.
Dále budeme provádět opravy a zhodnocování našeho majetku, vzhledem k tomu, že se otvírají poměrně
velké možnosti získat dotaci na další kolo rekonstrukce hasičské zbrojnice, připravíme projekt na snížení
vjezdu hasického vozidla. Určitě budeme, ve spolupráci s Agroprojekcí Litomyšl, řešit způsob rekonstrukce
požární nádrže, tak, aby byl upraven tvar průtoku, aby nedocházelo k usazování bahna a přitom zachována
možnost čerpání vody v případě požáru. Dále plánujeme konečně provést opravu cesty kolem našich domků
pod Borkem a budeme hledat dotační možnosti na opravu opěrné zdi u Bornových, s následným položením
kanalizace až k čp. 48. Vše samozřejmě provést nepůjde, náš daňový příjem není velký, na každou akci se
však dotační titul dá sehnat
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 28. listopadu 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici
Program: 1. Dotace
2. Rozpočet
3. Majetkoprávní záležitosti 4. Různé
Těšíme se na Vás

Hasiči
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI!!! V pondělí 12. 9. 2016 jsme převzali nový dopravní automobil FORD
TRANSIT KOMBI L2H2, který nám jako vítěz výběrového řízení dodala firmy AutoTrutnov s.r.o. zastoupená
p. Břízou. Automobil je pořízen z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 400 000Kč a z dotace poskytnuté Královehradeckým
krajem ve výši 249 000Kč. Celkové náklady na pořízení vozidla jsou 900 700Kč.

11.7. 2016 - třetí letošní výjezd. Malý požár lesa, katastr obce, směr na Hlavňov. Vyjeli 4 členové.
13.7. 2016 - čtvrtý výjezd. Nahlášen požár "šušky". Po příjezdu na místo zjištěno, že v objektu se provádí
deratizace, tzv. vykuřování. Vyjeli 4 členové.
31.7. 2016 - jsme provedli vyklizení obecního úřadu před rekonstrukcí. Část věcí se uskladnila v garážích,
zbytek se odvážel nad prodejnu. Účast 11 členů.
6.8. 2016 - jsme uspořádali 2.ročník "Bukovického zadku" s večerní zábavou. Počasí vyšlo. Soutěž v mužích
ovládli naši kluci před Meziměstím. V ženách zvítězila Kramolna před Ohnišovem. Každé družstvo si odvezlo
hodnotnou cenu. Po skončení soutěže nám k poslechu, k tanci pěkně zahrála kapela Hektor. Jediným
mínusem celého programu je menší účast lidí na zábavě, ale už jsme si asi zvyknuli. Akce se konala u
Grimových na place, děkujeme za vypůjčení pozemku a za jejich pomoc. Poděkování taky patří všem
sponzorům a všem kteří se na akci podíleli.
10.9. 2016 - soutěž o putovní pohár starosty
obce, 13. ročník. Soutěž se konala v Polici za
čerpací stanicí a opět byla zařazena do NHPL
2016. Přijelo 12 mužských, 10 ženských týmů.
Soutěž zahájil i ukončil starosta obce. Na
perfektně připravené trati jsme obsadili druhé
místo, zvítězil Ohnišov. V ženách byla nejlepší
Kramolna před Černčicema. V přestávce
proběhla doplňková soutěž v hodu pivním
sudem. Akce byla perfektně zvládnuta, díky.
Sponzoři: Obec Bukovice, Obec Ždár nad
Metují, Město Police n. M., Šrůtek M., Hejnyš P.,
Stavebniny Grim, MT-střechy Tautz, Sádovský
topení-voda-plyn, Exner M. - občerstvení, Rudolf
elektro, Rudolf NET, Jirman J. - penzion 65,
Jirman P. - střechy, Partel elektro, GG transport, Čáp a syn, Hauk s.r.o., Tiskárna Resl,
Nejlevnější pneu, Kvíčerovská pekárna, masna
Pejskar, Bazény Machov, ManMat s.r.o., Intop Náchod, stavebniny DEK, Elpol Police, p. Holub, ZD Ostaš,
Sport Hotárek, zelenina Suchomel, PROTO Hronov, ...

14.09.2016 - pátý výjezd. Police nad Metují - ul. Bělská - požár nízké budovy. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno že se jedná o zakouřenou místnost domu, příčinou bylo zahoření hobra desky v meziprostoru
stěn. Zasahovaly jednotky: JSDH Police nad Metují, PS Náchod, JSDH Bukovice, JSDH Machov - Nízká
Srbská, JSDH Velké Petrovice. PD Velká Ledhuje ponechána na základně jako záloha. Spolupráce s Policií
ČR a vyšetřovatelem HZS.
24.10. 2016 - Výlet do Forstu. 135 let založení místního sboru, pěkná akce.
8.10. 2016 - Námětové cvičení okrsku Ostaš u Hlavňovského rybníka. Tématem cvičení bylo - sebejištění,
praktické procvičení pěti základních uzlů a jistící body. Praktické procvičení první pomoci a praktický výcvik
při poleptání kyselinou nebo louhem. Praktické procvičení správného doplnění cisteren a jejich postavení u
zásahu a zásady příjezdu k požáru a DN. Organizace radiové sítě u zásahu, procvičení radiového spojení a
procvičení signálů. Praktické procvičení jímání nebezpečných kapalných látek a zamezení jejich úniku
pomocí improvizovaných prostředků. Cvičení se kromě nás (7 členů) zúčastnily i tyto sbory : Police nad
Metují, Velká Ledhuje, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Česká Metuje, Pěkov, Hlavňov a Suchý Důl.
6.11. 2016 - čistění kanalizace u bytovek.
Soutěžní družstvo
Soutěžní sezónu máme za sebou, dopadlo to na výbornou. Obhájili
jsme prvenství v NHPL!!
17.6. - Vršovka (NHPL) - 8.místo, 3B, 24:45s., průstřikové terče
2.7. - Černčice - 2.místo, 2B, 25:83s., nástřikové terče
16.7. - Meziměstí (Podorlická liga) - 8.místo, 3B, 27s., nástřikové
terče
27.8. - Vysokov (NHPL) - 1.místo, 3B, 20:64s., průstřikové terče
3.9. - Nový Hrádek (NHPL) - 3.místo, 3B, 27:57s., nástřikové terče
10.9. - Bukovice (NHPL) - 2.místo, 3B, 27:18s., nástřikové terče
17.9. - Kramolna (NHPL) - 1.místo, 2B, 21:89s., nástřikové terče
24.9. -Suchý Důl - 2.místo, 3B, malé zklamání ...
Do konce roku máme v plánu ještě dvě kulturní akce. Tou větší, náročnější je vyhlášení NHPL 2016, které
pořádáme ve Žďáře nad Metují. Je přihlášeno 150 lidí. Druhou akcí je náš již tradiční Vánoční turnaj ve
stolním tenise. Výjezdovou jednotku ještě čeká školení s dýchacími přístroji. Zajíždíme nové auto i vlek a
těšíme se na nové zázemí ...

MLADÍ HASIČI
V září a říjnu měli mladí hasiči a jejich vedoucí
napilno... Po prázdninách začali každý pátek opět
"hasičákovat".
Po celou neděli 18. září provázeli naši táboroví
vedoucí krajské setkání hasičských přípravek
(nejmenší děti) na Pavlátově louce u Nového Města
nad Metují. Oprášili jsme kožichy, naleštili kůže,
oblékli se coby zvířátka z Madagaskaru (zebra
Marty, lev Alex, hrošice Glorie, zebra Melmen, král
Jelimán a jeden z tučňáků). Program na Pavlátově
louce byl pestrý: vystoupení dětských kolektivů
(předem připravené ukázky z tréninků, pohádky,
písničky, tance...), soutěže, skákací hrad, malování
na obličej, vystoupení kouzelníka a pohádka
suchodolského loutkového divadla. Madagaskarská
zvířátka provázela, moderovala, skotačila, povzbuzovala, odměňovala a hodnotila výkony dětí.
Další víkend se část vedoucích mladých hasičů a jejich děti zúčastnili oslav dobrovolných hasičů ve
městě Forst - Lausitz, SRN u příležitosti 135 let založení sboru a 5 let založení kroužku mladých hasičů. Na
dvoudenní akci jsme si přišli na své my dospěláci i děti, které si vyzkoušely práci s hydraulikou, zazávodili ve
slalomu a stříkání ze džberovky, vyrobili si odznak, povozili se v mašince a na čtyřkolce, nechali si
namaskovat zranění u Červeného kříže... Procházka městem s ukázkami techniky a zásahů, hasičskou
turbínou, potápěčem a dalšími atrakcemi byly příjemné i zajímavé. Celé oslavy byly perfektně
zorganizované. Mladí hasiči v Německu mají bohaté materiální zázemí. Družstvo je složeno z dětí staršího
školního věku. My máme mezi sebou děti od prvňáčků (někdy i školkové) a máme bohatou historii :-)

O týden později jsme se vydali za našimi kamarády do Nízké Srbské, kteří pro spřátelené kolektivy
uspořádali tréninkový závod, tzv. "Běh okolo Rzu". Vyzkoušeli jsme si, co nám jde a v čem máme
mezery.
Na závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí 15. října se nám dařilo výborně. Na start jsme postavili
3 hlídky mladších a 1 hlídku dorostu. Nutno podotknout, že v kategorii mladší závodilo celkem 31
pětičlenných hlídek. Naši nejlepší mladší se umístili jako 3. (hlídka ve složení Viktorka Mrnková, Adam
Leppelt, Honzík Ther, Klárka Řeháková, Apolenka Hanušová), což byl fantastický výsledek a obhájili
umístění na stupni vítězů z loňského roku. Další hlídka se umístila na 18. místě (Anežka Johnová, Adélka
Therová, Patrik Kaufman, Šárka Pavlovičová, Vašík Rydlo) a naši nejmladší závodníci na 24. místě (Janička
Partelová, Lenička Bihariová, Vítek Hanuš, Honzík Jirman, Filip Šulc – hostoval z Nízké Srbské). Dorostenci
Honza Trojtl, Nikolas Letzel, Honza Pejskar, Mikuláš Karpf a Áďa Leppeltová vystoupili na 2. příčku. Též
parádní výsledek. Dařilo se nám! Jen tak dál na jaře!

Kategorie mladší - 3. místo

Kategorie dorost – 2. místo
Monika Leppeltová, vedoucí mládeže SDH Bukovice

Z činnosti Sokola Bukovice ………
V zimních měsících probíhají soutěže stolních tenistů. V soutěžích ČAST máme již po několik let jedno
družstvo v okresním přeboru I.třídy hrající v klidné horní polovině tabulky. V týmu nastupují P.Šubíř, J.Thér,
L.Průša, P.Pohner a V.Kollert.
Výsledky a tabulka po 8.kole soutěže :
Sokol Bukovice - TTC N.Město n.M. B
14 : 4
Jiskra Jaroměř C - Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod C
9:9
Sokol Bukovice - TJ Horní Kostelec
10 : 8
Slovan Broumov B – Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod B
10 : 8
Sokol Žďárky - Sokol Bukovice
9:9
1. Slovan Broumov B
2. TJ Náchod B
3. Sokol Žďárky
4. TJ Náchod B
5. Sokol Bukovice
6. TJ Knauf Lipí
7. TJ Horní Kostelec
8. TTC Nové Město n.M.B
9. TJ Sokol Vysoká Srbská
10. TJ Jiskra Jaroměř C
11. TJ Jiskra Jaroměř B
12. Sokol Česká Skalice B

8
8
7
8
7
8
8
8
7
7
7
8

7100
5120
5110
3320
3220
2330
3130
3050
3040
2140
2140
0071

104:40
74:40
75:51
68:76
66:60
73:71
65:61
59:85
65:58
58:68
66:60
34:100

20
19
18
17
15
15
14
14
13
12
12
7

Stav střechy sokolovny již nutně vyžadoval nový nátěr. Přestože obec hodlá sokolovnu od České obce
sokolské odkoupit (jen k tomu patrně nedojde v příštím roce, vzhledem k jiným finančně náročným
projektům), akce se ujali členové Sokola a otryskání povrchu a nátěr provedli svépomocí.
Že to jsou stále stejná jména lidí, kteří mají již dávno brigádnické hodiny odpracované, netřeba připomínat.
Takže především díky P.Vítkovi, P.Skalickému, M.Hejlovi, J.Voborníkovi, J.Trojtlovi a K.Semirádovi, a dále
též P.Švejdarovi, I.Pohlovi a O.Jirákovi, za 2 dny strávené na střeše.
MŠ

Předvánoční čas ve škole
Tento rok pro nás začal trochu komicky a trochu komiksově. Kamarádi ze Čtyřlístku se představili dětem na
seznamovacím výletě v září. Budou nás provázet celým školním rokem a máme v plánu užít si s nimi hodně
zábavy. Po seznamovacím výletu po neznámých cestičkách v okolí jsme prožili týden s Cirkusem Happy
Kids. Velká akce nám přinesla hodně zážitků, veselých i vážnějších, hodně jsme se naučili o tom, jak to
chodí v cirkuse a kolik kázně a tréninku je potřeba ke každému vystoupení. Celý projekt skončil nakonec
velkým představením, které mnoho z Vás vidělo.
Říjen nás vyzkoušel, především byl ve znamení učitelských zástupů, ať už z důvodu studia, nemoci či
dalekých cest. Ale i když ještě není všemu studiu a nemocem konec, paní vychovatelka Kollertová i s malou
Fifinkou se ze své cesty vrátila, zdravá a plná sil, a tak ji vítáme zpět mezi nás.
V listopadu jsme pokročili s programem primární prevence, který u nás ve škole realizuje sdružení
Společně k bezpečí, a který děti vede ke zdravému životnímu stylu, dobrým vzájemným vztahům ve třídě a
varuje před nebezpečími, které mohou dětské zdraví ohrozit.
S radostí jsme pozorovali z oken školy první sníh a mohli tak přivítat svátek Martina v té správné náladě.
Společně s rodiči jsme rozsvítili světýlka lampiónů, prošli vesnicí a po pásmu písniček šli po stopách dál.
Martinovy podkůvky nás zavedly zadem do školní zahrady, kde na děti čekal nový herní prvek. Děkujeme
firmě ManMat z Police nad Metují za dar – houpací síť, který děti jistě potěší. Děkujeme i do kuchyně, kde
nám pomohli napéct výborné rohlíčky a pohostit nás v chladném podvečeru. Naším posledním školním
zážitkem byl malý výlet do nového muzea v Hronově, které nese název Pod čepicí a děti v něm zažily
program Budiž světlo!
Lenka Karpfová
S blížícím se prosincem a první nedělí adventní si Vás na závěr dovolujeme
pozvat na:
Rozsvěcení vánočního stromu,
které se koná 27.11.2016 v 16 hodin před bývalou prodejnou potravin.
Těšíme se na Vás a přejeme krásný a klidný advent, učitelky ZŠ.
Zprávičky ze školky:
Podzim se nám pomalu blíží ke konci a ve školce
máme za sebou mnoho práce. V říjnu jsme chodili na jablíčka, ze kterých jsme
vařili povidla. Potom jsme je použili do opravdových koláčů. Sbírali jsme
barevné listy, kaštany, ořechy a další dary podzimní přírody. Nedávno jsme
přivítali sv. Martina, aby na nás letos nezapomněl se sněhem. Před námi už je
totiž Advent. V neděli se chystáme zazpívat při rozsvícení vánočního stromu v
obci a na začátku prosince nás čeká Mikuláš a Čertovská besídka. No a jako
každý rok se nejvíce těšíme na Vánoce. Přejeme všem klidný adventní čas a
veselé Vánoce!
Lenka Svatoňová

Upozorňuji na vydání krásné obrazové publikace nakladatelství Juko
s názvem Policko a s obrázky Oldřicha Jenky. Pro případné zájemce,
máme výtisk k nahlédnutí, cena je 363 Kč a knihu je možné objednat
na našem obecním úřadě.
starosta

Informace pro občany – listopad 2016
Vážení spoluobčané,
vítám Vás u čtení posledního zpravodaje roku 2016, který se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci. Poslední
listopadovou nedělí začne Advent. 27.listopadu rozsvítíme na stromku u prodejny svíčky, poslechneme si a
zazpíváme vánoční koledy s dětmi z naší školy, zahřejeme se čajem a svařeným vínem. Všechny Vás tímto
srdečně zvu na tuto krásnou tradiční akci.
Před námi je několik týdnů, jejichž vyvrcholením budou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Čeká nás také
několik týdnů shonu, kolotoč nakupování, zdobení, pečení, vaření a příprav. Přeji Vám, aby Vánoce byly pro
Vás symbolem pohody a klidu, abyste je vnímali spíše v rovině duchovní, oslavili je v kruhu rodinném a
zvládli ten předvánoční shon. Přeji Vám pak mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2017.
starosta

Současné zastupitelstvo bude mít polovinu svého volebního období za sebou. Něco se podařilo, něco ne,
bohužel, jsme tam, kde jsme byli přesně před dvěma lety, prodejna potravin i Fialka jsou zavřené, o
restauraci U Berků je škoda mluvit.
Situace kolem prodejny je nemilá a bude vyžadovat nějaké zásadní řešení. To, že se Vietnamci doposud
neodstěhovali, původní termín byl do 25.10., po dohodě prodloužen do 25.11., je spíše souhra okolností, a
opravdu detail. Nájem za byt platí a ačkoli jsem jim pohrozil vyměřením nájmu i za objekt prodejny,
podotýkám, že nudle již nevaří, nijak s vyhazovem spěchat nebudeme, protože si hradí náklady na vytápění.
Děkuji všem, kdo přispěli svým názorem v anketě k dalšímu osudu prodejny. Obdrželi jsme 42 anketních
lístků. Mám-li to stručně vyhodnotit, 79% odpovědí bylo ve smyslu, že zavření prodejny vadí a že zde občané
nakupovali a 76% odpovědí by nakupovalo i za mírně vyšší ceny než v marketech. A přibližně stejné
procento bylo ve smyslu hledat dále a neprodávat stavbu vybudovanou vlastně svépomocí občany této obce
(v tomto bodě 33%). Samozřejmě, tato statistická čísla nevyjadřují zcela názor všech občanů, neboť
hlasovali především ti, kterým není osud prodejny lhostejný. Přesto z ankety vyplývá, že by nebyl prodej celé
budovy vnímán pozitivně. Na závěr k tomuto tématu mohu sdělit, že určitý záměr, co se spodní částí budovy
tu je, bude to vyžadovat určité stavební úpravy … a více se dozvíte až v přístích měsících…
Co s horní částí budovy není jasné. Stát v současné době podporuje výstavbu tzv. startovacích bytů, až
500 tisíc na bytovou jednotku, je tu ovšem trochu nebezpečí, že si do obce přivedeme ne zrovna „kvalitní“
sousedy, např. v některých obcích říkají, že by do něčeho podobného vůbec nešli. Výstavba klasických bytů,
bez dotace, je však finančně velmi náročná a je nad naše síly. V úvahu samozřejmě přichází vzít si úvěr, ale
takových finančně náročných akcí nás čeká v příštích letech víc. Takže vše budeme důkladně zvažovat.
starosta

Vrásky nám přidělává stav rekonstrukce budovy obecního úřadu. Firma SMI Group s.r.o. Broumov, která
vyhrála ve výběrovém řízení, se zrovna jako šťastné řešení nejeví, zejména z hlediska odbornosti. Práce
jsou v obrovském skluzu. Naštěstí v posledních týdnech zvýšila firma počet přítomných dělníků na stavbě
z jednoho až dvou na čtyři. Již probíhá alespoň částečná pokládka kabelů elektrického vedení a instalace
sanitární techniky. Přesto nebude původní termín 9.12. v žádném případě dodržen. Vypadá to, že na
stavební firmy nemáme štěstí. Kvůli tomu se také letos nekoná setkání důchodců, protože nemáme
k dispozici důstojné prostory, kde by se akce mohla konat.
starosta

Oprava opěrné zdi na Benátkách
Jestliže se stavem prací na budově OÚ jsme hrubě nespokojeni, poklonu musím vyseknout firmě Petr Loskot za
opravu opěrné zdi na Benátkách. Předvedli velmi dobrou práci a určitě na ně při příštích akcích nezapomeneme.

starosta

Havárie kanalizace
Nepříjemný zážitek si prožili občané prostřední bytovky, kde došlo k propadu a ucpání kanalizace s patřičnými
nepříjemnými následky….
Nikoho samozřejmě ve sr---ách dlouho nenecháme, celkem rychle se podařilo zajistit vytyčení ostatních sítí, které
kanalizaci kříží a rychle provést výměnu potrubí v délce 30m. Děkuji tímto Ondrovi Kohlovi za rychlé řešení a
perfektní práci.

starosta

Vyčištění části Dunajky a Hlavňovského potoka
Začátkem října provedli pracovníci Povodí Labe s.p., vyčištění toku v okolí požární nádrže. Týden předtím
byly z těchto míst, na základě řízení z podnětu Správy CHKO, odloveny MVDr. Kulichem mihule potoční,
které jsou zvláště chráněným živočišným druhem. Odloveno bylo 20 kusů….
Po měsících sucha nastalo v průběhu druhého dne akce deštivé počasí, které trvalo celý týden a velice vše
komplikovalo, především odtěžení zeminy u chalupy p.Šaka a též odvoz na pole.
Jsem nesmírně rád, že se tato akce podařila, její organizace byla velmi vyčerpávající. Počty odvezených
vozů Tatra s blátem jsem nenapočítal, výsledek je ale určitě znát….
Dále budeme zvažovat, jak opravit požární nádrž v centru obce, kde jsou zdi již dosti poškozené.

starosta

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Voleb, které se letos konaly ve školní jídelně se zúčastnilo 131 oprávněných voličů, což je 42,7% účast. Volili
jsme takto:
Poř.
1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.
6.
7.
8.
9.-11.
9.-11.
9.-11.
12.-13.
12.-13.
14.-15.
14.-15.

Č.str.
36
30
2
12
50
32
7
56
37
52
75
67
68
1
41

Název strany
Počeh hlasů
Koalice pro KH kraj – KDÚ-ČSL-HDK-Volba pro město 23
ANO 2011
ODS
ČSSD
Starostové a Východočeši
TOP 09
Koalice SPD a SPO
Koalice Piráti a SZ pro KHK
Komunistická str.Čech a Moravy
Svobodní a Soukromníci
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
Nezávislí
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Národní demokracie

v%
17,55
22
20
20
11
9
7
4
3
3
3
2
2
1
1

16,79
15,26
15,26
8,39
6,87
5,34
3,05
2,29
2,29
2,29
1,52
1,52
0,76
0,76

starosta

Odpady
Setkání se zástupci firmy Marius Pedersen se bude konat dne 6.12. v Suchém Dole. Zda bude svozová
firma navyšovat platby za odvoz komunálního odpadu v příštím roce zatím nevím, ale není to
pravděpodobné. Vzhledem k tomu, že v obci celkem slušně odpad třídíme a za sběr vytříděného odpadu
získáváme příspěvky od společnosti EKOKOM, není naše odpadové hospodářství ve výrazně červených
číslech a pro rok 2017 tedy zůstává v platnosti částka 500 Kč na osobu. Na další rok ale již platbu budeme
muset pravděpodobně zvýšit.
Je to částečně i důsledkem zvýšených nákladů na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, který jsme sice
velice zlevnili pořízením vlastního kontejneru, ale množství odvážených zelených odpadů v kontejneru je
ohromující, v těchto týdnech skoro každých 14 dní. Říkám si, kde to vlastně končilo dříve…..
Psal jsem to již v minulém zpravodaji, ale musím to připomenout i nyní, velice oceňuji Vaši
disciplinovanost, zpracovatel odpadu, firma AgriWood s.r.o. nevznesl jedinou stížnost na přítomnost
nevhodných příměsí v kontejneru. Též disciplína kolem ukládání plastových odpadů do kontejnerů u
prodejny se velice zlepšila, ale tady si na hodnocení radši počkáme na příští léto.
starosta
A co nás čeká v r.2017 ??
V příštím roce nás bude čekat jedna mimořádná akce. Jak bylo již v minulých vydáních uvedeno, přes
St.fond životního prostředí bylo zažádáno o dotaci na zhotovení digitálního bezdrátového rozhlasu. Sice
jsme ještě oficiální dopis nedostali, ale na webových stránkách SFŽP je naše obec již uvedena jako příjemce
dotace, v částce 980 tis. Kč. Nyní bude na zpracovateli žádosti, firmě Envipartner Brno, aby provedla
výběrové řízení a já věřím, že rok touto dobou již bude nový rozhlas fungovat.
Dále budeme provádět opravy a zhodnocování našeho majetku, vzhledem k tomu, že se otvírají poměrně
velké možnosti získat dotaci na další kolo rekonstrukce hasičské zbrojnice, připravíme projekt na snížení
vjezdu hasického vozidla. Určitě budeme, ve spolupráci s Agroprojekcí Litomyšl, řešit způsob rekonstrukce
požární nádrže, tak, aby byl upraven tvar průtoku, aby nedocházelo k usazování bahna a přitom zachována
možnost čerpání vody v případě požáru. Dále plánujeme konečně provést opravu cesty kolem našich domků
pod Borkem a budeme hledat dotační možnosti na opravu opěrné zdi u Bornových, s následným položením
kanalizace až k čp. 48. Vše samozřejmě provést nepůjde, náš daňový příjem není velký, na každou akci se
však dotační titul dá sehnat
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 28. listopadu 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici
Program: 1. Dotace
2. Rozpočet
3. Majetkoprávní záležitosti 4. Různé
Těšíme se na Vás

Hasiči
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI!!! V pondělí 12. 9. 2016 jsme převzali nový dopravní automobil FORD
TRANSIT KOMBI L2H2, který nám jako vítěz výběrového řízení dodala firmy AutoTrutnov s.r.o. zastoupená
p. Břízou. Automobil je pořízen z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 400 000Kč a z dotace poskytnuté Královehradeckým
krajem ve výši 249 000Kč. Celkové náklady na pořízení vozidla jsou 900 700Kč.

11.7. 2016 - třetí letošní výjezd. Malý požár lesa, katastr obce, směr na Hlavňov. Vyjeli 4 členové.
13.7. 2016 - čtvrtý výjezd. Nahlášen požár "šušky". Po příjezdu na místo zjištěno, že v objektu se provádí
deratizace, tzv. vykuřování. Vyjeli 4 členové.
31.7. 2016 - jsme provedli vyklizení obecního úřadu před rekonstrukcí. Část věcí se uskladnila v garážích,
zbytek se odvážel nad prodejnu. Účast 11 členů.
6.8. 2016 - jsme uspořádali 2.ročník "Bukovického zadku" s večerní zábavou. Počasí vyšlo. Soutěž v mužích
ovládli naši kluci před Meziměstím. V ženách zvítězila Kramolna před Ohnišovem. Každé družstvo si odvezlo
hodnotnou cenu. Po skončení soutěže nám k poslechu, k tanci pěkně zahrála kapela Hektor. Jediným
mínusem celého programu je menší účast lidí na zábavě, ale už jsme si asi zvyknuli. Akce se konala u
Grimových na place, děkujeme za vypůjčení pozemku a za jejich pomoc. Poděkování taky patří všem
sponzorům a všem kteří se na akci podíleli.
10.9. 2016 - soutěž o putovní pohár starosty
obce, 13. ročník. Soutěž se konala v Polici za
čerpací stanicí a opět byla zařazena do NHPL
2016. Přijelo 12 mužských, 10 ženských týmů.
Soutěž zahájil i ukončil starosta obce. Na
perfektně připravené trati jsme obsadili druhé
místo, zvítězil Ohnišov. V ženách byla nejlepší
Kramolna před Černčicema. V přestávce
proběhla doplňková soutěž v hodu pivním
sudem. Akce byla perfektně zvládnuta, díky.
Sponzoři: Obec Bukovice, Obec Ždár nad
Metují, Město Police n. M., Šrůtek M., Hejnyš P.,
Stavebniny Grim, MT-střechy Tautz, Sádovský
topení-voda-plyn, Exner M. - občerstvení, Rudolf
elektro, Rudolf NET, Jirman J. - penzion 65,
Jirman P. - střechy, Partel elektro, GG transport, Čáp a syn, Hauk s.r.o., Tiskárna Resl,
Nejlevnější pneu, Kvíčerovská pekárna, masna
Pejskar, Bazény Machov, ManMat s.r.o., Intop Náchod, stavebniny DEK, Elpol Police, p. Holub, ZD Ostaš,
Sport Hotárek, zelenina Suchomel, PROTO Hronov, ...

14.09.2016 - pátý výjezd. Police nad Metují - ul. Bělská - požár nízké budovy. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno že se jedná o zakouřenou místnost domu, příčinou bylo zahoření hobra desky v meziprostoru
stěn. Zasahovaly jednotky: JSDH Police nad Metují, PS Náchod, JSDH Bukovice, JSDH Machov - Nízká
Srbská, JSDH Velké Petrovice. PD Velká Ledhuje ponechána na základně jako záloha. Spolupráce s Policií
ČR a vyšetřovatelem HZS.
24.10. 2016 - Výlet do Forstu. 135 let založení místního sboru, pěkná akce.
8.10. 2016 - Námětové cvičení okrsku Ostaš u Hlavňovského rybníka. Tématem cvičení bylo - sebejištění,
praktické procvičení pěti základních uzlů a jistící body. Praktické procvičení první pomoci a praktický výcvik
při poleptání kyselinou nebo louhem. Praktické procvičení správného doplnění cisteren a jejich postavení u
zásahu a zásady příjezdu k požáru a DN. Organizace radiové sítě u zásahu, procvičení radiového spojení a
procvičení signálů. Praktické procvičení jímání nebezpečných kapalných látek a zamezení jejich úniku
pomocí improvizovaných prostředků. Cvičení se kromě nás (7 členů) zúčastnily i tyto sbory : Police nad
Metují, Velká Ledhuje, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Česká Metuje, Pěkov, Hlavňov a Suchý Důl.
6.11. 2016 - čistění kanalizace u bytovek.
Soutěžní družstvo
Soutěžní sezónu máme za sebou, dopadlo to na výbornou. Obhájili
jsme prvenství v NHPL!!
17.6. - Vršovka (NHPL) - 8.místo, 3B, 24:45s., průstřikové terče
2.7. - Černčice - 2.místo, 2B, 25:83s., nástřikové terče
16.7. - Meziměstí (Podorlická liga) - 8.místo, 3B, 27s., nástřikové
terče
27.8. - Vysokov (NHPL) - 1.místo, 3B, 20:64s., průstřikové terče
3.9. - Nový Hrádek (NHPL) - 3.místo, 3B, 27:57s., nástřikové terče
10.9. - Bukovice (NHPL) - 2.místo, 3B, 27:18s., nástřikové terče
17.9. - Kramolna (NHPL) - 1.místo, 2B, 21:89s., nástřikové terče
24.9. -Suchý Důl - 2.místo, 3B, malé zklamání ...
Do konce roku máme v plánu ještě dvě kulturní akce. Tou větší, náročnější je vyhlášení NHPL 2016, které
pořádáme ve Žďáře nad Metují. Je přihlášeno 150 lidí. Druhou akcí je náš již tradiční Vánoční turnaj ve
stolním tenise. Výjezdovou jednotku ještě čeká školení s dýchacími přístroji. Zajíždíme nové auto i vlek a
těšíme se na nové zázemí ...

MLADÍ HASIČI
V září a říjnu měli mladí hasiči a jejich vedoucí
napilno... Po prázdninách začali každý pátek opět
"hasičákovat".
Po celou neděli 18. září provázeli naši táboroví
vedoucí krajské setkání hasičských přípravek
(nejmenší děti) na Pavlátově louce u Nového Města
nad Metují. Oprášili jsme kožichy, naleštili kůže,
oblékli se coby zvířátka z Madagaskaru (zebra
Marty, lev Alex, hrošice Glorie, zebra Melmen, král
Jelimán a jeden z tučňáků). Program na Pavlátově
louce byl pestrý: vystoupení dětských kolektivů
(předem připravené ukázky z tréninků, pohádky,
písničky, tance...), soutěže, skákací hrad, malování
na obličej, vystoupení kouzelníka a pohádka
suchodolského loutkového divadla. Madagaskarská
zvířátka provázela, moderovala, skotačila, povzbuzovala, odměňovala a hodnotila výkony dětí.
Další víkend se část vedoucích mladých hasičů a jejich děti zúčastnili oslav dobrovolných hasičů ve
městě Forst - Lausitz, SRN u příležitosti 135 let založení sboru a 5 let založení kroužku mladých hasičů. Na
dvoudenní akci jsme si přišli na své my dospěláci i děti, které si vyzkoušely práci s hydraulikou, zazávodili ve
slalomu a stříkání ze džberovky, vyrobili si odznak, povozili se v mašince a na čtyřkolce, nechali si
namaskovat zranění u Červeného kříže... Procházka městem s ukázkami techniky a zásahů, hasičskou
turbínou, potápěčem a dalšími atrakcemi byly příjemné i zajímavé. Celé oslavy byly perfektně
zorganizované. Mladí hasiči v Německu mají bohaté materiální zázemí. Družstvo je složeno z dětí staršího
školního věku. My máme mezi sebou děti od prvňáčků (někdy i školkové) a máme bohatou historii :-)

O týden později jsme se vydali za našimi kamarády do Nízké Srbské, kteří pro spřátelené kolektivy
uspořádali tréninkový závod, tzv. "Běh okolo Rzu". Vyzkoušeli jsme si, co nám jde a v čem máme
mezery.
Na závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí 15. října se nám dařilo výborně. Na start jsme postavili
3 hlídky mladších a 1 hlídku dorostu. Nutno podotknout, že v kategorii mladší závodilo celkem 31
pětičlenných hlídek. Naši nejlepší mladší se umístili jako 3. (hlídka ve složení Viktorka Mrnková, Adam
Leppelt, Honzík Ther, Klárka Řeháková, Apolenka Hanušová), což byl fantastický výsledek a obhájili
umístění na stupni vítězů z loňského roku. Další hlídka se umístila na 18. místě (Anežka Johnová, Adélka
Therová, Patrik Kaufman, Šárka Pavlovičová, Vašík Rydlo) a naši nejmladší závodníci na 24. místě (Janička
Partelová, Lenička Bihariová, Vítek Hanuš, Honzík Jirman, Filip Šulc – hostoval z Nízké Srbské). Dorostenci
Honza Trojtl, Nikolas Letzel, Honza Pejskar, Mikuláš Karpf a Áďa Leppeltová vystoupili na 2. příčku. Též
parádní výsledek. Dařilo se nám! Jen tak dál na jaře!

Kategorie mladší - 3. místo

Kategorie dorost – 2. místo
Monika Leppeltová, vedoucí mládeže SDH Bukovice

Z činnosti Sokola Bukovice ………
V zimních měsících probíhají soutěže stolních tenistů. V soutěžích ČAST máme již po několik let jedno
družstvo v okresním přeboru I.třídy hrající v klidné horní polovině tabulky. V týmu nastupují P.Šubíř, J.Thér,
L.Průša, P.Pohner a V.Kollert.
Výsledky a tabulka po 8.kole soutěže :
Sokol Bukovice - TTC N.Město n.M. B
14 : 4
Jiskra Jaroměř C - Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod C
9:9
Sokol Bukovice - TJ Horní Kostelec
10 : 8
Slovan Broumov B – Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod B
10 : 8
Sokol Žďárky - Sokol Bukovice
9:9
1. Slovan Broumov B
2. TJ Náchod B
3. Sokol Žďárky
4. TJ Náchod B
5. Sokol Bukovice
6. TJ Knauf Lipí
7. TJ Horní Kostelec
8. TTC Nové Město n.M.B
9. TJ Sokol Vysoká Srbská
10. TJ Jiskra Jaroměř C
11. TJ Jiskra Jaroměř B
12. Sokol Česká Skalice B

8
8
7
8
7
8
8
8
7
7
7
8

7100
5120
5110
3320
3220
2330
3130
3050
3040
2140
2140
0071

104:40
74:40
75:51
68:76
66:60
73:71
65:61
59:85
65:58
58:68
66:60
34:100

20
19
18
17
15
15
14
14
13
12
12
7

Stav střechy sokolovny již nutně vyžadoval nový nátěr. Přestože obec hodlá sokolovnu od České obce
sokolské odkoupit (jen k tomu patrně nedojde v příštím roce, vzhledem k jiným finančně náročným
projektům), akce se ujali členové Sokola a otryskání povrchu a nátěr provedli svépomocí.
Že to jsou stále stejná jména lidí, kteří mají již dávno brigádnické hodiny odpracované, netřeba připomínat.
Takže především díky P.Vítkovi, P.Skalickému, M.Hejlovi, J.Voborníkovi, J.Trojtlovi a K.Semirádovi, a dále
též P.Švejdarovi, I.Pohlovi a O.Jirákovi, za 2 dny strávené na střeše.
MŠ

Předvánoční čas ve škole
Tento rok pro nás začal trochu komicky a trochu komiksově. Kamarádi ze Čtyřlístku se představili dětem na
seznamovacím výletě v září. Budou nás provázet celým školním rokem a máme v plánu užít si s nimi hodně
zábavy. Po seznamovacím výletu po neznámých cestičkách v okolí jsme prožili týden s Cirkusem Happy
Kids. Velká akce nám přinesla hodně zážitků, veselých i vážnějších, hodně jsme se naučili o tom, jak to
chodí v cirkuse a kolik kázně a tréninku je potřeba ke každému vystoupení. Celý projekt skončil nakonec
velkým představením, které mnoho z Vás vidělo.
Říjen nás vyzkoušel, především byl ve znamení učitelských zástupů, ať už z důvodu studia, nemoci či
dalekých cest. Ale i když ještě není všemu studiu a nemocem konec, paní vychovatelka Kollertová i s malou
Fifinkou se ze své cesty vrátila, zdravá a plná sil, a tak ji vítáme zpět mezi nás.
V listopadu jsme pokročili s programem primární prevence, který u nás ve škole realizuje sdružení
Společně k bezpečí, a který děti vede ke zdravému životnímu stylu, dobrým vzájemným vztahům ve třídě a
varuje před nebezpečími, které mohou dětské zdraví ohrozit.
S radostí jsme pozorovali z oken školy první sníh a mohli tak přivítat svátek Martina v té správné náladě.
Společně s rodiči jsme rozsvítili světýlka lampiónů, prošli vesnicí a po pásmu písniček šli po stopách dál.
Martinovy podkůvky nás zavedly zadem do školní zahrady, kde na děti čekal nový herní prvek. Děkujeme
firmě ManMat z Police nad Metují za dar – houpací síť, který děti jistě potěší. Děkujeme i do kuchyně, kde
nám pomohli napéct výborné rohlíčky a pohostit nás v chladném podvečeru. Naším posledním školním
zážitkem byl malý výlet do nového muzea v Hronově, které nese název Pod čepicí a děti v něm zažily
program Budiž světlo!
Lenka Karpfová
S blížícím se prosincem a první nedělí adventní si Vás na závěr dovolujeme
pozvat na:
Rozsvěcení vánočního stromu,
které se koná 27.11.2016 v 16 hodin před bývalou prodejnou potravin.
Těšíme se na Vás a přejeme krásný a klidný advent, učitelky ZŠ.
Zprávičky ze školky:
Podzim se nám pomalu blíží ke konci a ve školce
máme za sebou mnoho práce. V říjnu jsme chodili na jablíčka, ze kterých jsme
vařili povidla. Potom jsme je použili do opravdových koláčů. Sbírali jsme
barevné listy, kaštany, ořechy a další dary podzimní přírody. Nedávno jsme
přivítali sv. Martina, aby na nás letos nezapomněl se sněhem. Před námi už je
totiž Advent. V neděli se chystáme zazpívat při rozsvícení vánočního stromu v
obci a na začátku prosince nás čeká Mikuláš a Čertovská besídka. No a jako
každý rok se nejvíce těšíme na Vánoce. Přejeme všem klidný adventní čas a
veselé Vánoce!
Lenka Svatoňová

Upozorňuji na vydání krásné obrazové publikace nakladatelství Juko
s názvem Policko a s obrázky Oldřicha Jenky. Pro případné zájemce,
máme výtisk k nahlédnutí, cena je 363 Kč a knihu je možné objednat
na našem obecním úřadě.
starosta

Informace pro občany – listopad 2016
Vážení spoluobčané,
vítám Vás u čtení posledního zpravodaje roku 2016, který se pomalu, ale jistě, chýlí ke konci. Poslední
listopadovou nedělí začne Advent. 27.listopadu rozsvítíme na stromku u prodejny svíčky, poslechneme si a
zazpíváme vánoční koledy s dětmi z naší školy, zahřejeme se čajem a svařeným vínem. Všechny Vás tímto
srdečně zvu na tuto krásnou tradiční akci.
Před námi je několik týdnů, jejichž vyvrcholením budou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Čeká nás také
několik týdnů shonu, kolotoč nakupování, zdobení, pečení, vaření a příprav. Přeji Vám, aby Vánoce byly pro
Vás symbolem pohody a klidu, abyste je vnímali spíše v rovině duchovní, oslavili je v kruhu rodinném a
zvládli ten předvánoční shon. Přeji Vám pak mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2017.
starosta

Současné zastupitelstvo bude mít polovinu svého volebního období za sebou. Něco se podařilo, něco ne,
bohužel, jsme tam, kde jsme byli přesně před dvěma lety, prodejna potravin i Fialka jsou zavřené, o
restauraci U Berků je škoda mluvit.
Situace kolem prodejny je nemilá a bude vyžadovat nějaké zásadní řešení. To, že se Vietnamci doposud
neodstěhovali, původní termín byl do 25.10., po dohodě prodloužen do 25.11., je spíše souhra okolností, a
opravdu detail. Nájem za byt platí a ačkoli jsem jim pohrozil vyměřením nájmu i za objekt prodejny,
podotýkám, že nudle již nevaří, nijak s vyhazovem spěchat nebudeme, protože si hradí náklady na vytápění.
Děkuji všem, kdo přispěli svým názorem v anketě k dalšímu osudu prodejny. Obdrželi jsme 42 anketních
lístků. Mám-li to stručně vyhodnotit, 79% odpovědí bylo ve smyslu, že zavření prodejny vadí a že zde občané
nakupovali a 76% odpovědí by nakupovalo i za mírně vyšší ceny než v marketech. A přibližně stejné
procento bylo ve smyslu hledat dále a neprodávat stavbu vybudovanou vlastně svépomocí občany této obce
(v tomto bodě 33%). Samozřejmě, tato statistická čísla nevyjadřují zcela názor všech občanů, neboť
hlasovali především ti, kterým není osud prodejny lhostejný. Přesto z ankety vyplývá, že by nebyl prodej celé
budovy vnímán pozitivně. Na závěr k tomuto tématu mohu sdělit, že určitý záměr, co se spodní částí budovy
tu je, bude to vyžadovat určité stavební úpravy … a více se dozvíte až v přístích měsících…
Co s horní částí budovy není jasné. Stát v současné době podporuje výstavbu tzv. startovacích bytů, až
500 tisíc na bytovou jednotku, je tu ovšem trochu nebezpečí, že si do obce přivedeme ne zrovna „kvalitní“
sousedy, např. v některých obcích říkají, že by do něčeho podobného vůbec nešli. Výstavba klasických bytů,
bez dotace, je však finančně velmi náročná a je nad naše síly. V úvahu samozřejmě přichází vzít si úvěr, ale
takových finančně náročných akcí nás čeká v příštích letech víc. Takže vše budeme důkladně zvažovat.
starosta

Vrásky nám přidělává stav rekonstrukce budovy obecního úřadu. Firma SMI Group s.r.o. Broumov, která
vyhrála ve výběrovém řízení, se zrovna jako šťastné řešení nejeví, zejména z hlediska odbornosti. Práce
jsou v obrovském skluzu. Naštěstí v posledních týdnech zvýšila firma počet přítomných dělníků na stavbě
z jednoho až dvou na čtyři. Již probíhá alespoň částečná pokládka kabelů elektrického vedení a instalace
sanitární techniky. Přesto nebude původní termín 9.12. v žádném případě dodržen. Vypadá to, že na
stavební firmy nemáme štěstí. Kvůli tomu se také letos nekoná setkání důchodců, protože nemáme
k dispozici důstojné prostory, kde by se akce mohla konat.
starosta

Oprava opěrné zdi na Benátkách
Jestliže se stavem prací na budově OÚ jsme hrubě nespokojeni, poklonu musím vyseknout firmě Petr Loskot za
opravu opěrné zdi na Benátkách. Předvedli velmi dobrou práci a určitě na ně při příštích akcích nezapomeneme.

starosta

Havárie kanalizace
Nepříjemný zážitek si prožili občané prostřední bytovky, kde došlo k propadu a ucpání kanalizace s patřičnými
nepříjemnými následky….
Nikoho samozřejmě ve sr---ách dlouho nenecháme, celkem rychle se podařilo zajistit vytyčení ostatních sítí, které
kanalizaci kříží a rychle provést výměnu potrubí v délce 30m. Děkuji tímto Ondrovi Kohlovi za rychlé řešení a
perfektní práci.

starosta

Vyčištění části Dunajky a Hlavňovského potoka
Začátkem října provedli pracovníci Povodí Labe s.p., vyčištění toku v okolí požární nádrže. Týden předtím
byly z těchto míst, na základě řízení z podnětu Správy CHKO, odloveny MVDr. Kulichem mihule potoční,
které jsou zvláště chráněným živočišným druhem. Odloveno bylo 20 kusů….
Po měsících sucha nastalo v průběhu druhého dne akce deštivé počasí, které trvalo celý týden a velice vše
komplikovalo, především odtěžení zeminy u chalupy p.Šaka a též odvoz na pole.
Jsem nesmírně rád, že se tato akce podařila, její organizace byla velmi vyčerpávající. Počty odvezených
vozů Tatra s blátem jsem nenapočítal, výsledek je ale určitě znát….
Dále budeme zvažovat, jak opravit požární nádrž v centru obce, kde jsou zdi již dosti poškozené.

starosta

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Voleb, které se letos konaly ve školní jídelně se zúčastnilo 131 oprávněných voličů, což je 42,7% účast. Volili
jsme takto:
Poř.
1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.
6.
7.
8.
9.-11.
9.-11.
9.-11.
12.-13.
12.-13.
14.-15.
14.-15.

Č.str.
36
30
2
12
50
32
7
56
37
52
75
67
68
1
41

Název strany
Počeh hlasů
Koalice pro KH kraj – KDÚ-ČSL-HDK-Volba pro město 23
ANO 2011
ODS
ČSSD
Starostové a Východočeši
TOP 09
Koalice SPD a SPO
Koalice Piráti a SZ pro KHK
Komunistická str.Čech a Moravy
Svobodní a Soukromníci
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
Nezávislí
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Národní demokracie

v%
17,55
22
20
20
11
9
7
4
3
3
3
2
2
1
1

16,79
15,26
15,26
8,39
6,87
5,34
3,05
2,29
2,29
2,29
1,52
1,52
0,76
0,76

starosta

Odpady
Setkání se zástupci firmy Marius Pedersen se bude konat dne 6.12. v Suchém Dole. Zda bude svozová
firma navyšovat platby za odvoz komunálního odpadu v příštím roce zatím nevím, ale není to
pravděpodobné. Vzhledem k tomu, že v obci celkem slušně odpad třídíme a za sběr vytříděného odpadu
získáváme příspěvky od společnosti EKOKOM, není naše odpadové hospodářství ve výrazně červených
číslech a pro rok 2017 tedy zůstává v platnosti částka 500 Kč na osobu. Na další rok ale již platbu budeme
muset pravděpodobně zvýšit.
Je to částečně i důsledkem zvýšených nákladů na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, který jsme sice
velice zlevnili pořízením vlastního kontejneru, ale množství odvážených zelených odpadů v kontejneru je
ohromující, v těchto týdnech skoro každých 14 dní. Říkám si, kde to vlastně končilo dříve…..
Psal jsem to již v minulém zpravodaji, ale musím to připomenout i nyní, velice oceňuji Vaši
disciplinovanost, zpracovatel odpadu, firma AgriWood s.r.o. nevznesl jedinou stížnost na přítomnost
nevhodných příměsí v kontejneru. Též disciplína kolem ukládání plastových odpadů do kontejnerů u
prodejny se velice zlepšila, ale tady si na hodnocení radši počkáme na příští léto.
starosta
A co nás čeká v r.2017 ??
V příštím roce nás bude čekat jedna mimořádná akce. Jak bylo již v minulých vydáních uvedeno, přes
St.fond životního prostředí bylo zažádáno o dotaci na zhotovení digitálního bezdrátového rozhlasu. Sice
jsme ještě oficiální dopis nedostali, ale na webových stránkách SFŽP je naše obec již uvedena jako příjemce
dotace, v částce 980 tis. Kč. Nyní bude na zpracovateli žádosti, firmě Envipartner Brno, aby provedla
výběrové řízení a já věřím, že rok touto dobou již bude nový rozhlas fungovat.
Dále budeme provádět opravy a zhodnocování našeho majetku, vzhledem k tomu, že se otvírají poměrně
velké možnosti získat dotaci na další kolo rekonstrukce hasičské zbrojnice, připravíme projekt na snížení
vjezdu hasického vozidla. Určitě budeme, ve spolupráci s Agroprojekcí Litomyšl, řešit způsob rekonstrukce
požární nádrže, tak, aby byl upraven tvar průtoku, aby nedocházelo k usazování bahna a přitom zachována
možnost čerpání vody v případě požáru. Dále plánujeme konečně provést opravu cesty kolem našich domků
pod Borkem a budeme hledat dotační možnosti na opravu opěrné zdi u Bornových, s následným položením
kanalizace až k čp. 48. Vše samozřejmě provést nepůjde, náš daňový příjem není velký, na každou akci se
však dotační titul dá sehnat
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pondělí dne 28. listopadu 2016 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici
Program: 1. Dotace
2. Rozpočet
3. Majetkoprávní záležitosti 4. Různé
Těšíme se na Vás

Hasiči
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI!!! V pondělí 12. 9. 2016 jsme převzali nový dopravní automobil FORD
TRANSIT KOMBI L2H2, který nám jako vítěz výběrového řízení dodala firmy AutoTrutnov s.r.o. zastoupená
p. Břízou. Automobil je pořízen z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím generálního
ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 400 000Kč a z dotace poskytnuté Královehradeckým
krajem ve výši 249 000Kč. Celkové náklady na pořízení vozidla jsou 900 700Kč.

11.7. 2016 - třetí letošní výjezd. Malý požár lesa, katastr obce, směr na Hlavňov. Vyjeli 4 členové.
13.7. 2016 - čtvrtý výjezd. Nahlášen požár "šušky". Po příjezdu na místo zjištěno, že v objektu se provádí
deratizace, tzv. vykuřování. Vyjeli 4 členové.
31.7. 2016 - jsme provedli vyklizení obecního úřadu před rekonstrukcí. Část věcí se uskladnila v garážích,
zbytek se odvážel nad prodejnu. Účast 11 členů.
6.8. 2016 - jsme uspořádali 2.ročník "Bukovického zadku" s večerní zábavou. Počasí vyšlo. Soutěž v mužích
ovládli naši kluci před Meziměstím. V ženách zvítězila Kramolna před Ohnišovem. Každé družstvo si odvezlo
hodnotnou cenu. Po skončení soutěže nám k poslechu, k tanci pěkně zahrála kapela Hektor. Jediným
mínusem celého programu je menší účast lidí na zábavě, ale už jsme si asi zvyknuli. Akce se konala u
Grimových na place, děkujeme za vypůjčení pozemku a za jejich pomoc. Poděkování taky patří všem
sponzorům a všem kteří se na akci podíleli.
10.9. 2016 - soutěž o putovní pohár starosty
obce, 13. ročník. Soutěž se konala v Polici za
čerpací stanicí a opět byla zařazena do NHPL
2016. Přijelo 12 mužských, 10 ženských týmů.
Soutěž zahájil i ukončil starosta obce. Na
perfektně připravené trati jsme obsadili druhé
místo, zvítězil Ohnišov. V ženách byla nejlepší
Kramolna před Černčicema. V přestávce
proběhla doplňková soutěž v hodu pivním
sudem. Akce byla perfektně zvládnuta, díky.
Sponzoři: Obec Bukovice, Obec Ždár nad
Metují, Město Police n. M., Šrůtek M., Hejnyš P.,
Stavebniny Grim, MT-střechy Tautz, Sádovský
topení-voda-plyn, Exner M. - občerstvení, Rudolf
elektro, Rudolf NET, Jirman J. - penzion 65,
Jirman P. - střechy, Partel elektro, GG transport, Čáp a syn, Hauk s.r.o., Tiskárna Resl,
Nejlevnější pneu, Kvíčerovská pekárna, masna
Pejskar, Bazény Machov, ManMat s.r.o., Intop Náchod, stavebniny DEK, Elpol Police, p. Holub, ZD Ostaš,
Sport Hotárek, zelenina Suchomel, PROTO Hronov, ...

14.09.2016 - pátý výjezd. Police nad Metují - ul. Bělská - požár nízké budovy. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno že se jedná o zakouřenou místnost domu, příčinou bylo zahoření hobra desky v meziprostoru
stěn. Zasahovaly jednotky: JSDH Police nad Metují, PS Náchod, JSDH Bukovice, JSDH Machov - Nízká
Srbská, JSDH Velké Petrovice. PD Velká Ledhuje ponechána na základně jako záloha. Spolupráce s Policií
ČR a vyšetřovatelem HZS.
24.10. 2016 - Výlet do Forstu. 135 let založení místního sboru, pěkná akce.
8.10. 2016 - Námětové cvičení okrsku Ostaš u Hlavňovského rybníka. Tématem cvičení bylo - sebejištění,
praktické procvičení pěti základních uzlů a jistící body. Praktické procvičení první pomoci a praktický výcvik
při poleptání kyselinou nebo louhem. Praktické procvičení správného doplnění cisteren a jejich postavení u
zásahu a zásady příjezdu k požáru a DN. Organizace radiové sítě u zásahu, procvičení radiového spojení a
procvičení signálů. Praktické procvičení jímání nebezpečných kapalných látek a zamezení jejich úniku
pomocí improvizovaných prostředků. Cvičení se kromě nás (7 členů) zúčastnily i tyto sbory : Police nad
Metují, Velká Ledhuje, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Česká Metuje, Pěkov, Hlavňov a Suchý Důl.
6.11. 2016 - čistění kanalizace u bytovek.
Soutěžní družstvo
Soutěžní sezónu máme za sebou, dopadlo to na výbornou. Obhájili
jsme prvenství v NHPL!!
17.6. - Vršovka (NHPL) - 8.místo, 3B, 24:45s., průstřikové terče
2.7. - Černčice - 2.místo, 2B, 25:83s., nástřikové terče
16.7. - Meziměstí (Podorlická liga) - 8.místo, 3B, 27s., nástřikové
terče
27.8. - Vysokov (NHPL) - 1.místo, 3B, 20:64s., průstřikové terče
3.9. - Nový Hrádek (NHPL) - 3.místo, 3B, 27:57s., nástřikové terče
10.9. - Bukovice (NHPL) - 2.místo, 3B, 27:18s., nástřikové terče
17.9. - Kramolna (NHPL) - 1.místo, 2B, 21:89s., nástřikové terče
24.9. -Suchý Důl - 2.místo, 3B, malé zklamání ...
Do konce roku máme v plánu ještě dvě kulturní akce. Tou větší, náročnější je vyhlášení NHPL 2016, které
pořádáme ve Žďáře nad Metují. Je přihlášeno 150 lidí. Druhou akcí je náš již tradiční Vánoční turnaj ve
stolním tenise. Výjezdovou jednotku ještě čeká školení s dýchacími přístroji. Zajíždíme nové auto i vlek a
těšíme se na nové zázemí ...

MLADÍ HASIČI
V září a říjnu měli mladí hasiči a jejich vedoucí
napilno... Po prázdninách začali každý pátek opět
"hasičákovat".
Po celou neděli 18. září provázeli naši táboroví
vedoucí krajské setkání hasičských přípravek
(nejmenší děti) na Pavlátově louce u Nového Města
nad Metují. Oprášili jsme kožichy, naleštili kůže,
oblékli se coby zvířátka z Madagaskaru (zebra
Marty, lev Alex, hrošice Glorie, zebra Melmen, král
Jelimán a jeden z tučňáků). Program na Pavlátově
louce byl pestrý: vystoupení dětských kolektivů
(předem připravené ukázky z tréninků, pohádky,
písničky, tance...), soutěže, skákací hrad, malování
na obličej, vystoupení kouzelníka a pohádka
suchodolského loutkového divadla. Madagaskarská
zvířátka provázela, moderovala, skotačila, povzbuzovala, odměňovala a hodnotila výkony dětí.
Další víkend se část vedoucích mladých hasičů a jejich děti zúčastnili oslav dobrovolných hasičů ve
městě Forst - Lausitz, SRN u příležitosti 135 let založení sboru a 5 let založení kroužku mladých hasičů. Na
dvoudenní akci jsme si přišli na své my dospěláci i děti, které si vyzkoušely práci s hydraulikou, zazávodili ve
slalomu a stříkání ze džberovky, vyrobili si odznak, povozili se v mašince a na čtyřkolce, nechali si
namaskovat zranění u Červeného kříže... Procházka městem s ukázkami techniky a zásahů, hasičskou
turbínou, potápěčem a dalšími atrakcemi byly příjemné i zajímavé. Celé oslavy byly perfektně
zorganizované. Mladí hasiči v Německu mají bohaté materiální zázemí. Družstvo je složeno z dětí staršího
školního věku. My máme mezi sebou děti od prvňáčků (někdy i školkové) a máme bohatou historii :-)

O týden později jsme se vydali za našimi kamarády do Nízké Srbské, kteří pro spřátelené kolektivy
uspořádali tréninkový závod, tzv. "Běh okolo Rzu". Vyzkoušeli jsme si, co nám jde a v čem máme
mezery.
Na závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí 15. října se nám dařilo výborně. Na start jsme postavili
3 hlídky mladších a 1 hlídku dorostu. Nutno podotknout, že v kategorii mladší závodilo celkem 31
pětičlenných hlídek. Naši nejlepší mladší se umístili jako 3. (hlídka ve složení Viktorka Mrnková, Adam
Leppelt, Honzík Ther, Klárka Řeháková, Apolenka Hanušová), což byl fantastický výsledek a obhájili
umístění na stupni vítězů z loňského roku. Další hlídka se umístila na 18. místě (Anežka Johnová, Adélka
Therová, Patrik Kaufman, Šárka Pavlovičová, Vašík Rydlo) a naši nejmladší závodníci na 24. místě (Janička
Partelová, Lenička Bihariová, Vítek Hanuš, Honzík Jirman, Filip Šulc – hostoval z Nízké Srbské). Dorostenci
Honza Trojtl, Nikolas Letzel, Honza Pejskar, Mikuláš Karpf a Áďa Leppeltová vystoupili na 2. příčku. Též
parádní výsledek. Dařilo se nám! Jen tak dál na jaře!

Kategorie mladší - 3. místo

Kategorie dorost – 2. místo
Monika Leppeltová, vedoucí mládeže SDH Bukovice

Z činnosti Sokola Bukovice ………
V zimních měsících probíhají soutěže stolních tenistů. V soutěžích ČAST máme již po několik let jedno
družstvo v okresním přeboru I.třídy hrající v klidné horní polovině tabulky. V týmu nastupují P.Šubíř, J.Thér,
L.Průša, P.Pohner a V.Kollert.
Výsledky a tabulka po 8.kole soutěže :
Sokol Bukovice - TTC N.Město n.M. B
14 : 4
Jiskra Jaroměř C - Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod C
9:9
Sokol Bukovice - TJ Horní Kostelec
10 : 8
Slovan Broumov B – Sokol Bukovice
11 : 7
Sokol Bukovice - TJ Náchod B
10 : 8
Sokol Žďárky - Sokol Bukovice
9:9
1. Slovan Broumov B
2. TJ Náchod B
3. Sokol Žďárky
4. TJ Náchod B
5. Sokol Bukovice
6. TJ Knauf Lipí
7. TJ Horní Kostelec
8. TTC Nové Město n.M.B
9. TJ Sokol Vysoká Srbská
10. TJ Jiskra Jaroměř C
11. TJ Jiskra Jaroměř B
12. Sokol Česká Skalice B

8
8
7
8
7
8
8
8
7
7
7
8

7100
5120
5110
3320
3220
2330
3130
3050
3040
2140
2140
0071

104:40
74:40
75:51
68:76
66:60
73:71
65:61
59:85
65:58
58:68
66:60
34:100

20
19
18
17
15
15
14
14
13
12
12
7

Stav střechy sokolovny již nutně vyžadoval nový nátěr. Přestože obec hodlá sokolovnu od České obce
sokolské odkoupit (jen k tomu patrně nedojde v příštím roce, vzhledem k jiným finančně náročným
projektům), akce se ujali členové Sokola a otryskání povrchu a nátěr provedli svépomocí.
Že to jsou stále stejná jména lidí, kteří mají již dávno brigádnické hodiny odpracované, netřeba připomínat.
Takže především díky P.Vítkovi, P.Skalickému, M.Hejlovi, J.Voborníkovi, J.Trojtlovi a K.Semirádovi, a dále
též P.Švejdarovi, I.Pohlovi a O.Jirákovi, za 2 dny strávené na střeše.
MŠ

Předvánoční čas ve škole
Tento rok pro nás začal trochu komicky a trochu komiksově. Kamarádi ze Čtyřlístku se představili dětem na
seznamovacím výletě v září. Budou nás provázet celým školním rokem a máme v plánu užít si s nimi hodně
zábavy. Po seznamovacím výletu po neznámých cestičkách v okolí jsme prožili týden s Cirkusem Happy
Kids. Velká akce nám přinesla hodně zážitků, veselých i vážnějších, hodně jsme se naučili o tom, jak to
chodí v cirkuse a kolik kázně a tréninku je potřeba ke každému vystoupení. Celý projekt skončil nakonec
velkým představením, které mnoho z Vás vidělo.
Říjen nás vyzkoušel, především byl ve znamení učitelských zástupů, ať už z důvodu studia, nemoci či
dalekých cest. Ale i když ještě není všemu studiu a nemocem konec, paní vychovatelka Kollertová i s malou
Fifinkou se ze své cesty vrátila, zdravá a plná sil, a tak ji vítáme zpět mezi nás.
V listopadu jsme pokročili s programem primární prevence, který u nás ve škole realizuje sdružení
Společně k bezpečí, a který děti vede ke zdravému životnímu stylu, dobrým vzájemným vztahům ve třídě a
varuje před nebezpečími, které mohou dětské zdraví ohrozit.
S radostí jsme pozorovali z oken školy první sníh a mohli tak přivítat svátek Martina v té správné náladě.
Společně s rodiči jsme rozsvítili světýlka lampiónů, prošli vesnicí a po pásmu písniček šli po stopách dál.
Martinovy podkůvky nás zavedly zadem do školní zahrady, kde na děti čekal nový herní prvek. Děkujeme
firmě ManMat z Police nad Metují za dar – houpací síť, který děti jistě potěší. Děkujeme i do kuchyně, kde
nám pomohli napéct výborné rohlíčky a pohostit nás v chladném podvečeru. Naším posledním školním
zážitkem byl malý výlet do nového muzea v Hronově, které nese název Pod čepicí a děti v něm zažily
program Budiž světlo!
Lenka Karpfová
S blížícím se prosincem a první nedělí adventní si Vás na závěr dovolujeme
pozvat na:
Rozsvěcení vánočního stromu,
které se koná 27.11.2016 v 16 hodin před bývalou prodejnou potravin.
Těšíme se na Vás a přejeme krásný a klidný advent, učitelky ZŠ.
Zprávičky ze školky:
Podzim se nám pomalu blíží ke konci a ve školce
máme za sebou mnoho práce. V říjnu jsme chodili na jablíčka, ze kterých jsme
vařili povidla. Potom jsme je použili do opravdových koláčů. Sbírali jsme
barevné listy, kaštany, ořechy a další dary podzimní přírody. Nedávno jsme
přivítali sv. Martina, aby na nás letos nezapomněl se sněhem. Před námi už je
totiž Advent. V neděli se chystáme zazpívat při rozsvícení vánočního stromu v
obci a na začátku prosince nás čeká Mikuláš a Čertovská besídka. No a jako
každý rok se nejvíce těšíme na Vánoce. Přejeme všem klidný adventní čas a
veselé Vánoce!
Lenka Svatoňová

Upozorňuji na vydání krásné obrazové publikace nakladatelství Juko
s názvem Policko a s obrázky Oldřicha Jenky. Pro případné zájemce,
máme výtisk k nahlédnutí, cena je 363 Kč a knihu je možné objednat
na našem obecním úřadě.
starosta

