Informace pro občany – duben 2017
Vážení spoluobčané,
po neobvykle dlouhé zimě tu máme konečně jaro, nejkrásnější období v roce, období plné energie
a života. A s ním spojené oslavy svátků Velikonočních. Přeji Vám, aby probouzející se příroda
přinesla hodně radosti a energie i do Vašich myslí a domovů.
Na únorovém veřejném zasedání jsme schválili rozpočet obce na rok 2016, v příjmové části ve
výši 4,632 mil. Kč, ve výdajové části 6,165 mil. Kč, sáhneme tedy trochu do svých rezerv, budeme
se je ovšem snažit čerpat co nejefektivněji.
Konečně jsme se dočkali dokončení rekonstrukce obecního úřadu a mohli se přestěhovat
z nehostinných prostor nad prodejnou. V přízemí byla zcela přestavěna společenská místnost pro
hasiče a položeno nové kanalizační potrubí, v patře byly přestavěny sociálky, společenské
prostory, osazena nová kuchyňská linka a především instalovány rozvody a radiátory. Celý dojem
trochu kalí fakt, že stále není dokončeno to nejdůležitější, plynofikace objektu, vzhledem k tomu,
že stále nemáme souhlasy vlastníků pozemků s napojením na středotlaké potrubí. Ovšem
intenzivně jednáme a vše je již na dobré cestě. Abych předešel kritice, že akce nebyla připravena,
původně bylo plánováno napojit se z HUPky na rozhraní pozemku u Grimových, ovšem od dob,
kdy byla obec v r.1998 plynofikována, se změnily předpisy a dvě odběrná místa z jedné HUPky již
plynárny nepovolí.
Celková částka rekonstrukce objektu bude cca 1,7 mil. Kč. Bohužel, naše žádost o dotaci z titulu
Program obnovy venkova u Královéhradeckého kraje nebyla úspěšná, ale to jsme celkem čekali,
protože jsme byli úspěšní loni.
Jak se budova změnila, se můžete v úředních hodinách kdykoli přijít podívat, navíc, v den
konání čarodějnických oslav, v neděli 30.dubna, bychom objekt otevřeli k volné prohlídce.
Ikdyž nemůžu říct, že jsou práce úplně dokončené, ještě budeme hýbat s nábytkem, je potřeba
doladit výzdobu, obzvlášť kancelář úřadu bude potřeba nějak oživit, tak čekám na nějaký nápad,
který třeba přijde s lepším jarním počasím…..
V letošním roce proběhne další mimořádná akce, a to rekonstrukce obecního rozhlasu za
celkovou částku je 1,4 mil. Kč. Na akci získáme cca 75% dotaci z Operačního fondu životní
prostředí, v rámci protipovodňových opatření, náš podíl bude tedy cca 400 tis. Kč. Předpokládané
zahájení je v září 2017, termín ukončení plnění zakázky je březen 2018. Termín zahájení plnění
veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení. To je v současné době již
vyhlášeno, výběrové řízení za nás zpracovává Envipartner Brno, k otevírání obálek dojde
26.dubna. Stávající rozhlas již nebudeme opravovat, musíme tedy bez něj další rok vydržet, ale
počítám s tím, že právě z tohoto důvodu se dodávka akci urychlí.
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pátek dne 28. dubna 2017 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Účetní závěrky za r. 2016

2. Zpráva o uplatňování ÚP Bukovice 3.Majetkoprávní záležitosti 4. Různé

Těšíme se na Vás

Informace k rekonstrukcím silnic
Jak jste již určitě zaregistrovali, čeká řidiče složité období plné dopravních uzávěr a objížděk.
Od 10.4. probíhá rekonstrukce komunikace v Polici n.M. na Babí, v úseku od Komenského
náměstí po křižovatku ulic Ledhujská a Bělská. Stavba probíhá za plné uzavírky, objízdné trasy na
Suchý Důl vedou přes naši obec a Hlavňov, včetně autobusů, které (v době sepsání tohoto
příspěvku) by měly zajíždět k polické škole. Plánovaný termín dokončení stavby je 1.10.
Dlouho plánovaná rekonstrukce silnice II/303 v Pěkově začala též 10.4., v úseku od křižovatky
pod Ostašem ulice po restauraci U Laudona. Po odkrytí asfaltového povrchu bude nejprve VAK
Náchod provádět výměnu vodovodního řadu v délce 2km. Stavba bude prováděna v pěti etapách
po cca 600 m a bude v průběhu prací zcela uzavřena. Nicméně průjezd stavbou bude v době od
17.00 do 6.00 teoreticky možný. Objížďka povede přes Lachov, Bohdašín a Jetřichov, autobusy
v prvních 12 týdnech nebudou do Pěkova vůbec zajíždět, v provozu budou pouze zastávky pod
Ostaší a u restaurace U Laudona. Akce by měla být dokončena do 30.10.
Mnohé z nás se týkají i dopravní omezení v Náchodě. Od 20.března probíhá pokračování
rekonstrukce silnice I/33 od kruhového objezdu u restaurace Slavie po výjezd z Náchoda u
Rybárny a k tomu též úsek u Ameteku a Penny marketu v Běloveské ulici. Objízdné trasy snad ani
nemá cenu popisovat, průjezd Náchodem na Hradec se dá překonat, návrat stejným směrem bych
však radši nedoporučoval, v České Skalici je lepší odbočit na Zlíč, Červený Kostelec a Hronov,
ušetříte si přinejmenším svoje zdraví a nervy.
starosta

Odpady
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 26. dubna 201ý je zajištěn sběr a svoz nebezpečných složek
kom.odpadu.
Stanoviště: na parkovišti před sokolovnou v době od 16.00 do 16.15 hod.
Ve stanovený čas bude odpad odebrán přímo od občanů posádkou
svozového vozidla.
Není přípustné, aby na tomto stanovišti byl odpad volně odkládán.
Sbírat se budou následující odpady:
Oleje a tuky, barvy a ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací
přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy (zahradní chemie), obaly od výše uvedených odpadů,
baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory, ledničky,
pneumatiky z os. automobilů.
Odebrán nebude stavební odpad, odpad ze zeleně, pneumatiky z nákladních aut.
Velice úspěšný tah se jeví umístění kontejneru na bioodpad, občané si na něj rychle zvykli,
kontejner se vyváží každých 14 dní. Méně potěšitelná je samozřejmě finanční stránka věci,
protože za likvidaci bioodpadu platíme, ale s tím už mnoho nenaděláme a za pořádek v obci to
stojí. Tak snad jen požádám občany, aby se snažili odpad objemově minimalizovat, tedy např.
ukládáte-li do kontejneru velké větve, rozřezejte je. Největší položkou ceny je doprava, takže se
jen můžeme těšit, že ZD Žďár dotáhne plánovaný projekt kompostárny do konce.
Každopádně však musím upozornit, na výzvu odběratele bioodpadu, že není přípustné ukládat do
kontejneru odpad v igelitových pytlích !!!
A nadále připomínám, že zelený odpad můžete vozit do sběrného dvora nebo ho likvidovat sami
doma, v kompostérech nebo svých kompostech.
Vážným nešvarem, na který upozorňuje náš zaměstnanec, p.Geisler, je ukládání odpadu do
sběrného dvora mimo provozní dobu. Čisté svědomí v tomto případě asi nebudou mít majitelé
klíčů v objektu bývalé Veby. Samozřejmě lze odpad dovézt v jinou dobu, ale pouze po dohodě
s p.Geislerem (tel. 732568835). Případné další viníky upozorňuju, že není problém na ně nalézt
paragraf odpadového zákona za neoprávněné nakládání s odpady s příslušnými následky.
starosta

Karlovarský skřivánek
Dovolte, abych se s Vámi podělila o
radost, kterou nám přinesl Jan Hrábek
žák
1.
třídy
v pěvecké
soutěži
Karlovarský skřivánek.
V Karlových Varech se 19. března
sešli vítězní zpěváci oblastních kol
z celé naší republiky a Honzík se ve své
kategorii mezi nimi neztratil. Patřil k těm
nejlepším - pro ilustraci: mezi vítěznými
zpěváky a žáky oceněnými čestným
uznáním
byli
jen
dva
z Královéhradeckého kraje. A bylo velmi
příjemné slyšet mezi městy jako Praha,
Plzeň, Znojmo, Nový Bor také Bukovici.
Porota
se
skládala
z profesorů
konzervatoří v Praze, Pardubicích a
Brně, operních a muzikálových zpěváků,
a tak Hrábkovo čestné uznání má svou
nezpochybnitelnou cenu.
A jak se dostal do Karlových Varů?
Na škole jsme uspořádali pěveckou soutěž Bukovická rolnička - té se zúčastnila téměř polovina
žáků školy. Děti zpívaly a capella, ve dvojicích a nakonec s klavírním doprovodem. Mnozí zjistili,
že na soutěž se nelze připravit za jediný večer, jiní si vybrali nevhodné písničky a někde
zapracovala tréma. Do oblastního kola v ZUŠ Polici nad Metují se probojovala Jarmila
Troutnarová, Kateřina Vacková a Jan Hrábek. Ten byl vybrán s písničkami Já do lesa nepojedu a
Za tou naší stodoličkou do celostátního kola.
Pokud všechno dobře vyjde, budete si moci tyto tři žáky poslechnout na Zahradní slavnosti.
Mgr. Alena Bartoňová

Duben v bukovické škole
Duben nás zastihl v plné síle a dobré náladě, řada akcí je úspěšně za námi a těšíme se na další,
které s sebou jaro a začátek léta ještě přinesou. Školní zahrada se pomalu mění podle našich
přání, v tom nám velmi pomáhá pan Geisler, kterému bychom touto cestou rádi poděkovali za
spolehlivost a ochotu.
Co jsme už od začátku kalendářního roku prožili? V naší škole proběhl program primární
prevence, který měl za úkol dětem interaktivní formou zprostředkovat základní vědomosti a zážitky
z oblasti zdravého životního stylu, spolupráce a soužití v kolektivu, vnímání vlastních i cizích
pocitů a jednání v krizových situacích. Program byl dotován z grantu Královéhradeckého kraje.
Družina připravuje možný program i rodinám dětí o víkendech a nadšenci potom zdolávají
kopečky a zajímavá místa v okolí – každý měsíc jedno nové místo se skrytým zápisníčkem.
Děti samy si zkusily i účast ve školním kole uměleckých soutěží – recitační, kterou už starší děti
prošly v minulých letech, a tak se mohly zkušeně připravit, a nově také soutěží zpěvu, kterou
zaštítila paní učitelka Bartoňová a nejlepší zpěváčky přihlásila na Karlovarského skřivánka. Nejen,
že Jarmilka Troutnarová a Káťa Vacková se ctí reprezentovaly naši školu v oblastním kole
soutěže, ale především bychom touto cestou chtěli blahopřát Janu Hrábkovi z 1.ročníku, který se
prozpíval až do republikového finále a odnesl si odtud Čestné uznání za svůj pěvecký výkon.
Vztah ke knihám a čtení si děti budují i pravidelnou návštěvou programů v polické knihovně a
hlavně účastí na Noci s Andersenem, tentokrát s tematikou Čtyřlístku a pohádek H.Ch.Andersena.
Děkujeme rodičům a také Ivaně Richterové, kteří nám přišli ochotně předčítat.
Se zimou jsme se rozloučili společně se školkou vynešením Moreny, jarně se naladili vyráběním
výrobků s jarní tematikou určených na Velikonoční výstavu v Pellyho domech a výstavu si se
družinou i prohlédli. Tentokrát organizátoři výstavy zúčastněným školám poskytli příspěvěk na
materiál, a tak si děti mohly uplést košíčky z pedigového proutí, ze kterých měly velkou radost.
Na škole také proběhly matematické soutěže, ve kterých opět excelovala Káťa Trojtlová.

V Pythagoriádě se stala úspěšnou řešitelkou, v Matematické olympiádě postoupila do okresního
kola v Náchodě, kde obsadila 3.-7.místo. Dětmi oblíbená soutěž Matematický klokan měla opět
jednoznačného vítěze. Káťa zopakovala svúj úspěch z r.2015 a opět získala maximální počet
bodů.
Prostřednictvím projekce dokumentárních filmů Jeden svět se
děti seznámily s konkrétními poutavými příběhy na aktuální
témata, která vedla k diskusím a k zamyšlení.
Pro zpestření byl pro děti vyhlášen pyžamový den. V peřinách
a na polštářích je učení bavilo víc než v lavicích.
Blíží se závěrečná lekce plaveckého výcviku. Děti jsou
příjemným prostředím bazénu Veba Broumov nadšené.
Některé z nich poprvé v životě okusily saunování.
Dne 6.4. se konal zápis pro žáky 1.ročníků, kteří nastoupí v září
2017. K zápisu se dostavilo 6 předškoláčků. Pro další školní
rok počítáme se 37 – 38 žáky.
Rádi bychom Vás také touto cestou seznámili i s výsledky hospodaření v uplynulém roce.
Příspěvek obce v r.2016 činil 600 tis.Kč. Za spotřebu energií se zaplatilo 200 tis.Kč, celkové
náklady na služby činily 206 tis.Kč, spotřeba material činila 164 tis.Kč, pořízen byl drobný
dlouhodobý majetek ve výši 20 tis.Kč (zahradní domeček, elektrická trouba a školní keramická
tabule). Do školní jídelny byly zakoupeny nové židle, ve školní družině byl položen nový koberec.
Na mzdové náklady za kroužky byla uvolněna částka 7,5 tis.Kč. Za hrazení školného činily výnosy
52 tis.Kč. Celkový výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl zisk ve výši necelých 49 tis.Kč, v
doplňkové činnosti byl zisk necelých 6 tis.Kč.
A co nás čeká v nejbližších dnech? Den Země, vystoupení se zvířátky, testování 5.ročníků ČŠI,
přírodovědná soutěž, vybíjená malotřídních škol, ukázka PČR, Zahradní slavnost, Den dětí,
atletika a samozřejmě školní výlet.
A právě na Zahradní slavnost, která se koná v pátek 26.5.2017, jste všichni srdečně zváni!
Za ZŠ a MŠ Bukovice Lenka Karpfová a Irena Dobiasová

Zprávičky ze školky:
Jaro je v plném proudu a v naší školce je za námi mnoho práce. Vynesli jsme Morenu,
nachystali se na velikonoční svátky, vyzdobili jsme vajíčka, vyrobili jsme si kuřátka a zajíčky z
vlny, upekli jsme jidáše. Po Velikonocích nás čeká další podrobné pozorování přírody, Den Země
oslavíme úklidem odpadků v okolí školy, uhrabeme zahradu a něco si při tom na ohni opečeme. V
květnu připravíme překvapení pro maminky a pak už budeme promýšlet program na letošní 5.
Zahradní slavnost, která se uskuteční 26.5. odpoledne.
V posledním měsíci šk.roku oslavíme výšlapem do našeho krásného okolí Den dětí, vydáme se
i za humna - na druhou stranu Broumovských stěn do Křinic na školkový výlet a přes Hvězdu zpět.
Ještě krátce o našich šesti předškolácích. Mají za sebou úspěšně zvládnutý plavecký výcvik v
Broumově a také Zápis do 1.tř. ZŠ. To znamená, že se jim školkový čas neúprosně krátí. Přejeme
jim i nám všem krásné jaro!
Informace k Zápisu do MŠ
Zápis dětí do MŠ Bukovice na školní rok 2017-18 se koná ve středu 10. května 2017 od 9h do 15.
30h v MŠ.
Žádost o přijetí si můžete vyzvednout v MŠ nebo je ke stažení na stránkách
www.zsbukovice.cz/Mateřská škola/Dokumenty MŠ. Vyplněnou a dětským lékařem potvrzenou
Žádost přineste v den zápisu, dále rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce a v
případě dítěte se speciálními potřebami také potvrzení z PPP, SPC a pod.
Zde dále naleznete Kriteria k přijímání dětí do naší MŠ.
V Žádosti pro dítě v posledním roce předškolní docházky (5-6leté) nemusí být potvrzení lékaře.
V den Zápisu můžete nahlédnout do provozu naší MŠ, kde Vám poskytneme další informace.
L. Svatoňová

Z činnosti Sokola Bukovice
Svoji sezonu ukončili stolní tenisté, tradiční účastník regionálního přeboru I.třídy. Skončili na
4.místě. Výsledek to není špatný, ovšem družstvo se nijak výkonnostně neposouvá, stárne,
tloustne, nemá mládež, a nebýt P.Šubíře. který se stal s 94% úspěšností nejúspěšnějším hráčem
soutěže, mělo by starosti s udržením. Dále hráli J.Thér (61%), L.Průša (54%), P.Pohner (31%) a
V.Kollert (20%).
Konečná tabulka regionálního přeboru I.třídy :
1.TJ Slovan Broumov B
2.TJ Sokol Žďárky A
3.TJ Sokol Vysoká Srbská A
4.TJ Sokol Bukovice A
5.TJ Červený Kostelec-Horní A
6.TJ Náchod C
7.TJ Knauf Lipí A
8.TJ Náchod B
9.TTC Nové Město nad Metují B
10.TJ Jiskra Jaroměř C
11.TJ Jiskra Jaroměř B
12.TJ Sokol Česká Skalice B

22 19 2 1 0 269:127
22 13 5 4 0 224:172
22 10 5 7 0 212:184
22 6 10 6 0 202:194
22 8 6 8 0 189:207
22 9 4 9 0 188:208
22 6 7 9 0 192:204
22 6 7 9 0 186:210
22 6 6 10 0 182:214
22 8 2 12 0 184:212
22 6 4 12 0 196:200
22 4 4 13 1 152:244

62
53
47
44
44
44
41
41
40
40
38
33

Mnohým z Vás se patrně donesly zvěsti o plánu p.Petra Hauka, spolumajitele společnosti Hauk
s.r.o. na úplnou rekonstrukci tenisových kurtů v Bukovici a výstavbě nafukovací haly na zimní
období. Projekt se nyní trochu zpozdil, kvůli pracovnímu zaneprázdnění p.Hauka, nakonec není
ani jisté, zda se uskuteční v Bukovici, ikdyž bychom to uvítali.
Každopádně, Sokol Bukovice, reprezentován partou bývalých polických fotbalistů (Hauk, Švorčík,
Čermák, Tauc + nutná hráčka ženského pohlaví) bude hrát historicky poprvé krajskou soutěž
v tenise. K tomu bylo nutné dát do pořádku kurt č.3, což provedli tradiční účastníci jarních
tenisových brigád.

MŠ

Hasiči
Výjezdová jednotka:
- 22. 2. 2017 - 2. výjezd - "velká voda" v obci. Ucpaná mříž u bývalé Veby. Voda vytékala na
hlavní cestu, podél které jsou zaneseny všechny kanály, tak se dostala až za sokolovnu. Čistění
mříže, větve, tráva, dřevo, ... Výjezd 5 členů.
- 2. 3. 2017 - 3. výjezd - dva spadlé stromy přes komunikaci směrem k Hlavňovu. Rozřezaní,
odstranění stromů z komunikace. Výjezd 2 členové.
- 27. 3. 2017 - 4. výjezd - požár louky v Pěkově. Doplňování vody, řízení dopravy. Výjezd 5 členů.

Kultura:
- 11. 3. 2017 jsme
uspořádali
výlet
do
pivovaru
Opat.
Do
pivovaru jsme dorazili v
11 hodin. Tam se nás
ujal vrchní sládek, který
nás postupně provedl
celým
pivovarem,
výrobou, a vše nám
podrobně
vysvětlil.
Následovala
prohlídka
muzea, a to i nové časti,
tam jsme byli jako vůbec
první skupina. Na závěr
proběhla
ochutnávka
všech vyráběných piv. Okolo 14 hodiny jsme se přesunuli do nedaleké obecní hospůdky v
Hynčicích. Tam na nás čekalo bohaté občerstvení, skvělá obsluha a naši kamarádi s kytarami.
Všichni si to užili, bavili si až do pozdních hodin. Bude těžké takovou akci zopakovat ...
- 25. 3. 2017 se šest našich členů opět po roce zúčastnilo plesu ve Forstu. Poprvé se ale jelo
naším novým Fordem. Vydařená akce ...
Ostatní:
- 25. 3. 2017 - "malá brigáda" - vystěhování obecních věcí uskladněných v garážích.
- 8. 4. 2017 - "velká brigáda" - úklid garáží, klubovny, spodního záchodu. Konečně jsme se
přestěhovali do opravených prostor!!! Chybí nám už jen pár malých detailů, do čarodějnic ale
bude vše hotové.
V květnu už nám konečně začne nová soutěžní sezóna, na kterou se už připravujeme.
Nejbližší plánované akce:
25. 4. 2017 - sběr železného šrotu
30. 4. 2017 – čarodějnice
M.Sádovský

