Informace pro občany – červen 2017
Vážení spoluobčané,
v uplynulých dnech se v obci konaly dvě krásné akce. Hasiči poslední dubnový den tradičně organizovali
pálení čarodějnic a stavění májky. Příjemně překvapila účast, navzdory chladnému počasí se sešlo hodně
lidí a také čarodějů a čarodějnic. Určitě musíme pochválit maminky, které své děti tak hezky vyzdobily,
musíme ale také pochválit čarodějnice dospělé. Moc jim to slušelo. Ačkoli se mně nepodařilo vydržet až do
konce, věřím, že se všichni dobře bavili a pořadatelům patří poděkování.
Základní škola pořádala 26.května popáté zahradní slavnost. Zde byla jako každý rok účast skvělá, navíc
nám přálo počasí a akce proběhla jistě ke všeobecné spokojenosti. Také vedení naší Základní a mateřské
školy patří dík za organizaci této krásné akce, ale i všem ostatním, kteří se na ní podíleli, např. při stavbě a
bourání stanu. Velice mě těší, jak škola dobře funguje.
Konečně jsme se dočkali dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu. Celkový dojem je velmi dobrý,
ovšem akce nám dost provětrala stav konta. Na veřejném zasedání tedy budeme přijímat usnesení o přijetí
úvěru u Komerční banky ve výši 1 mil.Kč (původně bylo uvažováno o úvěru ve výši 700 tis.Kč, proto nutné
nové schválení), aby se nám lépe dýchalo. Podmínky úvěrů pro obce jsou u bank opravdu velice příznivé.
Další významnou akcí, která je zahájena, je rekonstrukce rozhlasu v rámci zakázky „Protipovodňová
opatření obce Bukovice“, v ceně cca 1,4 mil.Kč, na níž získáme cca milion Kč z EU v Fondu soudržnosti
Operačního programu Životní prostředí. V minulém měsíci proběhlo výběrové řízení, dodavatelem zařízení
bude Lukáš Melka, IČO 73107522, Přerov-Penčice, s cenou 958 tis. Kč bez DPH. O správné vyřízení
dotace se nám stará firma Envipartner Brno.
Novinkou posledních dní je rozhodnutí o výstavbě bytů nad prodejnou. Půjde o tzv. sociální byty, protože
v současné době je možné získat na tuto výstavbu dosud nevídaných 29000 Kč/m2 z dotačních fondů EU
v programu IROP. Sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez
nábytku (vybaveno umyvadlem, sprchou nebo vanou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou a troubou).
Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v
období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5 násobek průměrné
měsíční mzdy (dle údajů ČSÚ), v případě domácnosti se 2 členy 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy …
atd. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu, sjednané při uzavření nájemní smlouvy, je regulované a
nesmí překročit 57,50 Kč. Neznamená to tedy, že by sociální byty byly určeny osobám ze sociálně
vyloučených lokalit, navíc o přidělení bytů bude rozhodovat obec.
Protože úspěšné vyřízení dotace je pro běžného žadatele prakticky nemožné, svěříme ji, stejně jako
rekonstrukci rozhlasu, odborníkům. Je podepsána smlouva s firmou Profesionálové s.r.o. Hradec Králové.
Dle jejich názoru je šance na získání peněz v tomto kole, tedy do října t.r., velká, v dalším kole již mizivá.
Proto musíme spěchat s projektem. Ten byl zadán náchodské firmě Green4plan. Zde bude samozřejmě
důležité splnit dotační podmínky, obzvlášť, co se velikosti bytu týče. Předpokládáme byty velikosti 2+kk a
3+kk, cca 50-60 m2. Celá budova bude též muset plnit podmínky úspory energií, což znamená jej
zateplení. Projektant též slibuje, že si pohraje s estetickým řešením celé budovy.
Pokud se podaří dotaci získat, vyřešíme tím osud horního patra nad prodejnou, které je od dokončení
rekonstrukce školní družiny prázdné. Teď ještě vyřešit provozovatele prodejny ….
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 19. června 2017 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Dodatek ke smlouvě DSO Lesy Policka

Těšíme se na Vás

2. Přjetí úvěru od KB

3. Různé

Škola ve šťastném znamení Čtyřlístku
Školní rok pomalu končí, červen je v plném proudu a přináší řadu letních aktivit, soutěží a výletů. Něco už
je za námi a na něco se stále ještě těšíme.
Když se ohlédneme za dubnem a květnem ve škole, uvidíme zvelebenou zahradu, obohacenou o
zahradnický koutek, vrbové domečky, několik prvků k balancování a hraní, keře na dokončených záhonech,
stoly s lavičkami a kamínkoviště s dalším přírodním materiálem k tvoření. Další menší úpravy jsou ještě v
plánu, aby zahrada sloužila k radosti nás všech. Děkujeme tímto všem, kteří se na úpravách jakoukoli
měrou podíleli.
Proběhl zápis do prvních tříd, a tak čekáme 3 nové žáčky a 1 žákyni, všechny z naší mateřské školky.
Celkový počet dětí ve škole tak o něco klesne, protože nás opouští 8 žáků z pátého ročníku. Někteří z nich
se pokusili uspět v přijímacím řízení na víceleté gymnázium, a to se nakonec povedlo třem dětem. Páťáci
byli také ve vybraném testovaném vzorku. Testovala je Česká školní inspekce a porovnávala jejich
výsledky s ostatními školami v republice. S radostí jsme zjistili, že výsledky našich dětí jsou mírně nad
celorepublikovým průměrem, a tak můžeme být spokojení. Šlo o test z českého jazyka, matematiky a test z
hudební, výtvarné a tělesné výchovy.
Malé akce, které proběhly především v rámci školní družiny, byly: oslava Dne Země, čarodějnický den a
připomínka Dne maminek. Celoroční putování po kopcích s hrdiny Čtyřlístku, které chystá rodinám našich
žáků Pavlína Kollertová se blíží ke svému konci. Těší nás hojná účast Vás všech, kteří jste se na výlety
vydali.
Velkou pozornost jsme věnovali přípravě na Přírodovědnou soutěž, která nakonec vyústila v přírodovědný
týden, protože jeden den se soutěžilo ve škole, další den jsme se všichni zúčastnili soutěžní výstavy
Stromy a keře ve Velkém Poříčí a nakonec jeli vybraní žáci a žákyně do České Skalice reprezentovat na
soutěž Mladý zahrádkář. Nejlepšími přírodovědci školy byly letos vyhlášeni Vítek Čáp, Jarmilka
Troutnarová, Jan Ther a Bára Brátová, 3. místo z České Skalice přivezla Káťa Trojtlová.
Káťa byla úspěšná i v Pythagoriádě, řešením náročných matematických úloh vybojovala třetí až šesté
místo v okresním kole této soutěže.
Další dny plynuly ve znamení písní, tanců a vyrábění na Zahradní slavnost. Ta se vydařila, počasí nám
přálo, kapela příjemně hrála, dětem se podařilo ukázat nacvičené pásmo a prodat vlastnoručně vyrobené
drobnosti. Doufáme, že si rodiče i ostatní užili pohodové odpoledne. Jedním z bodů programu bylo i
představení nového loga a hymny školy. Logo už zdobí naši budovu a pro ty, kdo si ho
neprohlédnou osobně, nese myšlenku - ZŠ a MŠ Bukovice - malá škola s velkým srdcem.
Děkujeme všem organizátorům, kapele i obci za pomoc se slavností!
V tělocviku jsme se věnovali tréninku vybíjené, abychom se mohli účastnit přeboru
málotřídních škol ve vybíjené. Tento rok se konal v Suchém Dolu a naše škola si odtud
přivezla krásné šesté místo. (Ale kolik týmů se účastnilo, to nemůžeme prozradit :-))
Zároveň se snažíme trénovat atletiku a plnit disciplíny Olympijského víceboje. Nejlepší atlety
a atletky čeká v nejbližší době poměření sil s dětmi z jiných škol. Přejeme jim, aby si
soutěžení užili. Ještě jedna soutěž je před námi – terénní běh, který organizuje škola v
Adršpachu.
Den dětí jsme na naší škole už tradičně oslavili výukou. Zarazilo Vás to? Ano, ten den se u nás děti učí, a
to možná pilněji než jindy. Odměnou za správně vyřešené úlohy jim tento den nejsou známky, ale školní
peníze, za které potom mohou ve školním obchůdku nakupovat. Škoda, že má tento speciální obchod
otevřeno jen jednou v roce!
Všichni se už začínáme těšit na školní výlet, letos dvoudenní, s poznáváním přírody Krkonošského
národního parku. A stříháme metr – už jen kolem dvacítky dní nás dělí od vytoužených prázdnin. Přejeme
všem, aby to byly prázdniny plné sluníčka, pohody, smíchu a odpočinku!
Lenka Karpfová
Zprávičky ze školky:
A máme tu červen, co po jahodách voní, jak se zpívá v jedné naší oblíbené písničce. Čas letí
jako voda a i v naší školce končí školní rok. Prožili jsme ho velmi aktivně. S našimi malými
šikuly a šikulkami jsme se naučili spoustu nových básniček a písniček, namalovali mnoho
obrázků, postavili desítky staveb ze stavebnic, "uvařili" spousty jídel, učesali vlasy krátké i
dlouhé, "vyléčili" všelijaké nemoci a mnoho jiných činností, kterými děti žijí při
každodenním pobytu ve školce. Připravili jsme také našich 5 předškoláků do základní
školy, kteří se s námi na konci června budou loučit. Do té doby je před námi ještě školkový výlet na Hvězdu
a další výšlapy po našem krásném okolí. Také si moc užíváme pobyt na zahradě, která je díky p. Geislerovi
a p. Karpfovi upravená a vybavená pro lezení, věšení, hrabání, vrtání, skákání a pod. Moc jim děkujeme.
Všichni se už ale těšíme na léto a prázdniny, a tak přejeme všem mnoho krásných letních zážitků a v září
zase nashledanou!
Lenka Svatoňová

„PUTOVÁNÍ Z KOPCE NA KOPEC“
Konec školního roku se blíží ke konci a s ním i hra
vyhlášená pro tento školní rok –„Putování se Čtyřlístkem
z kopce na kopec“. Hra byla dobrovolná, účastnit se jí
mohla celá rodina. Nejdříve si děti ve škole vyrobily
putovníčky. Každý měsíc byl zadán nový cíl cesty, děti si
pak společně s rodiči naplánovaly trasu pomocí stránek
mapy.cz, pak se již mohla celá rodina vydat na určené
místo, kde byla schována po celý měsíc krabička
s deníčkem a razítkem. Do deníčku se děti zapsaly, pak
přišel na řadu jejich putovníček, kam si poznamenaly
datum, čas, počasí, jak se na místo dostaly, koho
známého potkaly…A nejdůležitější bylo razítko z onoho
místa! Kdo měl razítko, dostal od paní Kollertové
čtyřlístek za každý vyfuněný kopec. Od září jsme tak
mohli navštívit Smírčí kříž na Bukové hoře, Turov,
Junáckou vyhlídku, skalní hrad v Adršpachu, petrovický
kaštan, křížovou cestu ve Stárkově, lom v Rožmitále,
Ztracený kostel ve Zdoňově, Laudonovy valy a zbývá
nám poslední kopec Žaltman. Cílem této hry bylo
poznávání přírodních krás v našem okolí, jistě mnozí
z nás byli na některých těchto místech úplně poprvé. Ale
také trávení volného času v přírodě s rodinou a
kamarády. Ze zlenivělých dětí, které tráví svůj čas
nejraději u počítače, se tak najednou stávali horliví
turisté, toužící po razítcích ve svém putovníčku. Bohužel,
horlivým turistou v lomu Rožmitál byl i jeden tatínek,
který ještě stále chodí o berlích. Hry se účastní většina
dětí školy, a i když třeba nevyšly všechny kopce, snaha
se cení a na závěr hry jistě všichni obdrží diplom.
Milé paní učitelky, děkujeme tímto za bezvadný
nápad, který „vyhnal“ celé rodiny ven do přírody a
připravil mnohým plno krásných zážitků. Děkujeme za
vědomosti, které se dětem snažíte vštípit do hlaviček a za spousty akcí, které s našimi dětmi podnikáte,
mnohdy i ve svém volném čase. Přejeme vám krásné a pohodové prázdniny!!!
Za
spokojené rodiče Helena Geislerová

ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA MLADÝCH HASIČŮ
Vedlo se nám výborně. Zde je přehled soutěží a umístění:
18. 2. Česká Metuje – uzlová štafeta
mladší družstvo A: 5. místo, družstvo B: 12. místo z 12 družstev
dorost: 2. místo ze 2 družstev
15. 4. Nahořany – závod požárnické všestrannosti
mladší A: 9. místo, B: 17. místo z 27 družstev
22. 4. Běloves - disciplíny CTIF
mladší A: 3. místo, B: 10. místo z 10 družstev
7. 5. Nízká Srbská - útok, štafeta dvojic, štafeta 4x 60 mmladší: 2. místo z 15 družstev
20. 5. Bohdašín - útok, štafeta dvojic, štafeta 4x 60
m
mladší: 2. místo ze 17 družstev
27. 5. Okresní kolo Náchod – všechny disciplíny
mladší: 3. místo z 8 družstev
Okresní přebor v běhu na 60 m jednotlivců:
kategorie mladší: Adam Leppelt 2.místo z 5
jednotlivců
kategorie starší: Jiří Kutík 12.místo z 13 jednotlivců
Družstvo dorostenců se 4. 6. zúčastnilo okresního
kola v Náchodě, kde obsadili 2. místo.
V okresním kole závodila za jednotlivce v běhu na
100 m s překážkami Adéla Leppeltová. Vybojovala
1. místo a postupuje do krajského kola 17. 6. 2017 v
Hradci Králové.

Za jednotlivce závodí v lize Východočeské stovky taktéž Adéla Leppeltová:
22. 4. Pardubice
20. místo ze 48 závodníků
8. 5. Jaroměř
5. místo z 52
13. 5. Kvasiny
3. místo ze 13
28. 5. Náchod
6. místo ze 17
Gratulujeme všem závodníkům!
V sobotu 3. 6. 2017 jsme pomáhali náborovat mladé hasiče do znovu zakládaného kolektivu mladých
hasičů v Polici nad Metují – Velké Ledhuji.
Připravujeme letní tábor. Uvolnilo se 1 tábornické místo. Pokud by některé dítko (nejlépe se zájmem o
činnost v kroužku mladých hasičů) mělo o tábor zájem, ozvěte se, prosím, na mail
monika.leppeltova@seznam.cz
Monika Leppeltová - vedoucí kroužku mladých hasičů

Hasiči
- 25. 4. 2017 jsme po celé obci provedli sběr železného šrotu. Svoz jsme si provedli sami, autem s vlekem.
Kontajner odvezl p. Pumr z Jetřichova.
- 30. 4. 2017 se konalo již tradiční pálení čarodějnic. Z důvodu chladného a deštivého počasí jsme akci
poprvé přesunuli před hasičskou zbrojnici, kde se postavil stan. Občerstvení bylo na garáži. Postavili jsme
májku, šel se lampionový průvod, pálil se oheň, na kterém si každý kdo chtěl opekl "obecní špekáček". Na
kytary zahrál Filip s Michalem, na housle p. Hrábek. Počasí nakonec docela vyšlo, lidí přišlo hodně.
Podařená akce, mínusem bylo naříznutí májky Bukovickým občanem. Druhý den jsme ji sešroubovali,
naštěstí vydržela, na nikoho nespadla.
Soutěžní družstvo se již v tradičním složení pravidelně každý týden schází při trénincích. Dále probíhá
údržba techniky, hasičské zbrojnice, příprava akcí, prodali jsme IFU As, ...
8. 5. 2017 - 1. naše letošní soutěž byla v
Houdkovicích (Podorlická liga). Soutěž
měla dva pokusy. První se nám vůbec
nepovedl, druhý byl o něco lepší, výsledný
čas 28,50s. stačil na celkové 7. místo.
13. 5. 2017 - 2. soutěž - Nahořany
(NHPL). Prostřik na pravém terči, čas
28,35s., 2. místo.
20. 5. 2017 - 3. soutěž - Lhota za
Červeným Kostelcem (NHPL). Podařený
pokus, pravý proud 24,99s. (čas kterého
by jsme chtěli dosahovat), levý proud
26,25s. celkové 1. místo.
31. 5. 2017 - pokácení, uklizení májky.
Letos máme v plánu tyto akce:
- 12. 8. - "Bukovický zadek" - soutěž o
nejrychlejší sání
- 25. 8. - Zábava za hasičskou zbrojnicí
- 9. 9. - Hasičská soutěž "O pohár starosty obce"

M.Sádovský ml.

Z činnosti Sokola Bukovice
Naplno se rozjely tenisové soutěže. Sokol Bukovice hraje poprvé v historii Východočeskou krajskou soutěž,
2.B třídu. Původní sestava Hauk, Švorčík, Čermák, Tauc, Jelenová a Kučerová byla posílena o
hronovského Honzu Marxe. Dle dosavadních výsledků je vidět, že zápasy jsou velice vyrovnané :
TJ Sparta Úpice - Sokol Bukovice
5:4
Sokol Bukovice - SK Rychnovek B
5:4
TK Kvasiny B - Sokol Bukovice
5:4
Sokol Bukovice - TJ Červený Kostelec B 6:3

Pořadí
Klub
1
TJ Sparta Úpice
2
TC Nové Město n. Metují B
3
Sokol Bukovice
4
TK Česká Skalice
5
TK Kvasiny B
6
TK Náchod
7
TJ Červený Kostelec B
8
SK Rychnovek B

Vítězství Porážky Body
24:12
4
0
27:9
3
1
19:17
2
2
18:18
2
2
16:20
2
2
16:11
2
1
13:33
1
4
11:25
0
4

Sety Body
8
52:30
7
59:20
6
40:40
6
37:40
6
39:43
5
35:26
6
24:56
4
26:51

Dále hrají své soutěže naše tradiční družstva. Do meziokresního přeboru „Davis cup“ se letos přihlásila jen
4 družstva, za Sokol Bukovice hrají J.Kubín, M.Chocholouš, P.Skalický a L.Průša a vedou si zatím velmi
dobře.
Dosavadní výsledky a tabulka :
Sokol Bukovice - Žďárky
3:2
Sokol Bukovice - Sparta Úpice
4:1
1. Zbečník
2 2 0
7 : 3
4
2. Bukovice
2 2 0
7 : 3
4
3. Žďárky
3 1 2
7 : 8
4
4. Úpice
3 0 3
4 : 11 3
Soutěží veteránů v náchodském okrese přibývá. Za naše družstvo nastupují V.Kollert, P.Skalický a legenda
oddílu J.Dolton Pozděna. I oni se drží v popředí tabulky.
Sokol Bukovice - Malé Svatoňovice 2:1
Nahořany - Sokol Bukovice
2:1
Sokol Bukovice - Jaroměř
2:1
Kramolna - Sokol Bukovice
1:2
Sokol Bukovice - Zbečník
1:2
1. Zbečník
4 4 0
11 : 1
8
2. Bukovice
5 3 2
8 : 7
8
3. N.Město A
4 3 1
8 :4
7
4. Jaroměř
3 1 2
3 :6
4
5. Rychnovek A
2 2 0
4 :2
4
6. M.Svatoňovice
3 1 2
4 :5
4
7. Úpice
4 0 4
3 :9
4
8. Kramolna A
4 0 4
3 :9
4
9. Nahořany
2 1 1
2 :4
3
10. Broumov A
1 1 0
2 :1
2
Za družstvo veteránů nad 55 let nastupují v okresním přeboru K.Semirád, J.Homolka a P.Jirák. Ti zatím na
své soupeře nestačí.
TJ Náchod - Sokol Bukovice
3:0
Sokol Bukovice - M.Svatoňovice
0:3
Č.Kostelec - Sokol Bukovice
3:0
1. M.Svatoňovice
3 3 0
8 : 1 6
2. Č.Kostelec
3 2 1
7 : 2 5
3. Náchod
2 2 0
6 : 0 4
4. Rychnovek
3 1 2
2 : 7 4
5. Bukovice
3 0 3
0 : 9 3
6. Adršpach
2 0 2
1 : 5 2
MŠ

