Informace pro občany – září 2017
Vážení spoluobčané,
pomalu se loučíme s létem a teplými dny, přichází podzim. 4.září jsme rozzvučením zvoničky otevřeli nový
školní rok a přivítali čtyři naše prvňáčky. Ve škole máme nyní 38 dětí, tedy o její budoucnost je vystaráno
V době prázdnin má obecní zastupitelstvo též prázdniny, o zábavu však nebyla nouze. Jak jsem již
informoval minule, rozhodli jsme požádat o dotaci na výstavbu tzv. sociálních bytů nad prodejnou potravin.
Kontaktoval jsem již první projekční kancelář, Green4plan, máme moc hezký nástřel projektu na celkem 7 bytů
o velikostech od 1+kk až po 3+kk. A budova jako taková by byla určitě nejhezčím objektem ve vsi. Trochu mě
však zaskočila cena projektu, tudíž dle zákona o zadávání veřejných zakázek musíme na projekční práce
vypsat výběrové řízení. Protože se výzva Ministerstva pro místní rozvoj trochu opozdila, stále nejsme
v časovém skluzu. Podmínkou uskutečnění akce je však úspěšné vyřízení dotační žádosti, výstavbu za své
bychom v žádném případě neutáhli.
Další, pro rozvoj obce závažnou novinkou, je plán p.Hauka na výstavbu tenisového areálu v Bukovici. Ačkoli
se o ní hovoří již více jak půl roku, celá záležitost není tak jednoduchá. Shrnuto k dnešnímu dni, s vedením
náchodské župy sokolské je domluveno, že Česká obec Sokolská přenechá naší obci darem celý areál, tedy
sokolovnu a tenisové kurty. To musí samozřejmě odsouhlasit vedení ČOS v Praze, ovšem vzhledem
k finanční situaci tohoto spolku je více než pravděpodobné, že naše žádost bude úspěšně vyřízena. Obec
Bukovice si pak ponechá ve vlastnictví sokolovnu, o kterou se bude starat, a kurty a přilehlé fotbalové hřiště
prodá p.Haukovi, který má v úmyslu zde zde postavit tři nové antukové tenisové kurty a halu s třemi kurty
s umělým povrchem. Jistě, prodej fotbalového hřiště jsem dost promýšlel, a bude o něm teprve zastupitelstvo
hlasovat. Vzhledem k tomu, že je opravdu málo využívané, myslím, že by mělo hale „ustoupit“ a s p.Haukem
je domluvena naprosto úžasná kompenzace. O ní bych ale v předstihu nerad hovořil, je to teprve nápad.
Vrásky nám přidělává stále nedokončená plynofikace obecního úřadu. K územnímu souhlasu a stavebnímu
povolení je ovšem potřeba souhlas vlastníků pozemků. Po neúspěšných jednáních s majiteli pozemku p.č.
414/1 jsme se rozhodli napojit plynovou přípojku z pozemku p.č.395/5 ve vlastnictví Klimšových z Hradce
Králové a Lachova, kteří nemají námitek, a přes pozemek p.č.409/2. Ten ovšem s naší obcí spoluvlastní paní
Flanderková z Terezína, navíc zbavená svéprávnosti, což udělení souhlasu také komplikuje. S její poručnicí,
jsme se domluvili na odkoupení jejího podílu, což však musel odsouhlasit opatrovnický soud. I toho jsme
dosáhli, takže poslední překážkou k získání územního souhlasu a stavebního povolení je chybějící projekt a
souhlas plynáren, na který čekáme již víc jak měsíc. Věřím, že to do prvních opravdu chladných dnů stihneme.
O prázdninách se konalo několik akcí pořádaných našimi spolky. Sokol Bukovice pořádal tenisový turnaj
čtyřher a 75.ročník Posvícenského volejbalového turnaje. Obě akce se velmi vydařily, tenisový turnaj
dlouhodobě nemá problém s účastí, na volejbal přijelo 6 družstev, což je za situace, kdy turnaje v tomto
termínu pořádají další dva oddíly a konkuruje mu mnoho jiných akcí, asi maximum možného.
Sbor dobrovolných hasičů pořádal na plácku u Grimů soutěž Bukovický zadek a první zářijovou sobotu pak za
polickou benzínkou 14.ročník soutěže o pohár starosty obce v rámci Náchodské hasičské Primátor ligy. Obě
akce byly perfektně připravené a moc hezky se na ně kouká, zvlášť počet dívčích družstev mě nepřestává
udivovat. Oběma spolkům patří dík za to jak se starají o život v obci.
Úmyslně jsem nezmínil další akci pořádanou SDH, Posvícenskou zábavu. Účast byla asi nejen pro pořadatele
zklamáním. Nádherné počasí, skupina Hektor, velice dobře poslouchatelná, hrající různé žánry, každý si
vybere, je škoda, že nepřišlo víc lidí. Účast samozřejmě není povinná, ale trochu vyjadřuje soudržnost lidí
v obci. A tady máme trochu rezervy. Je pak zvláštní poslouchat stesky občanů, že nemáme ve vsi hospodu,
ale chodil by do ni někdo vůbec ?
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 18. září 2017 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Vyhláška o stanovení školských obvodu ZŠ
2. Rozpočtové opatření č.2/2017
Těšíme se na Vás

3. Různé

Nakládání s odpady
Podrobně se také zabývám stavem odpadového hospodářství a jeho náklady, které průběžně narůstají. Disciplína
v ukládání odpadů je celkem na dobré úrovni, výjimky se samozřejmě najdou. Mějte prosím na paměti, že barevné náoby
jsou určeny pro ten odpad nebo druhotnou surovinu, která se z ní zase dá vyrobit, to je ten termín recyklace. Tedy, když
do kontejneru na plast hodíte věc, která obsahuje 50% kovů, zjednodušíte problém sobě, ale uděláte ho jiným.
Do žlutých kontejnerů tedy patří jen plasty (nikoli polystyren, to je stavební odpad, který patří do sběrného dvora !), do
modrého kontejneru jen papír a kartony (ne např. již recyklované krabičky od vajec), do zelených kontejnerů patří sklo
bez kovových příměsí, nikoli však čelní skla automobilů ! Vše ostatní patří do popelnice nebo sběrného dvora. Tam je
možné nosit odpady každou druhou sobotu, po pátečním svozu popelnic, není však problém domluvit se sHonzou
Geislerem na individuálním dovozu kdykoli dopoledne v pracovní den.
Náklady na likvidace odpadů za posledních 12 měsíců tohoto roku jsou následující :
- svoz komunálního odpadu
228 tis.Kč
- likvidace nebezpečného odpadu
19 tis.Kč
- likvidace bioodpadu
39 tis.Kč
Příjmem jsou pak příspěvky občanů ve výši 167 tis.Kč a poplatky od společnosti Ekokom za zajištění a sběr vytříděných
druhotných surovin ve výši 53 tis.Kč.
Z toho vyplývá, že obec na odpadové hospodářství doplácí 66 tis.Kč ročně, zhruba tedy 180 Kč na popelnici. Ztoho
důvodu budeme muset sáhnout k nepopulárnímu opatření a o 50 Kč poplatek zvýšit. Ostatně, v některých obcích toto již
zavedli loni.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 4. října 2017 je zajištěn sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu.
Stanoviště: na parkovišti před sokolovnou v době od 16.00 do 16.15 hod. Ve stanovený čas bude
odpad odebrán přímo od občanů posádkou svozového vozidla. Není přípustné, aby na tomto
stanovišti byl odpad volně odkládán.
Sbírat se budou následující odpady:
Oleje a tuky, barvy a ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy (zahradní chemie), obaly od výše uvedených odpadů, baterie (suché články), akumulátory,
zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory, ledničky, pneumatiky z os.automobilů. Odebrán nebude stavební
odpad, odpad ze zeleně, pneumatiky z nákladních aut.
Čtyřlístek střídají Mach a Šebestová
Rozeběhl se nový školní rok, máme již za sebou seznamovací
výlet a společně chystáme opět mnoho aktivit. Do bukovické školy letos
nastoupilo 38 žáků. Velká změna nastala pro čtyři prvňáčky (Evičku, Míšu,
Ivánka a Péťu), kteří se stali školáky se všemi výhodami i novými
povinnostmi. Ve škole se rychle zorientovali možná také proto, že se ve
stejné budově pro ně změnilo pouze poschodí. Ve druhé třídě pokračuje
10 žáků, ve čtvrté 6 a pátý ročník hrdě zastupuje Jarmilka. V
nejpočetnějším třetím ročníku se zvýšil počet žáků na 17. (Ze ZŠ v Polici
n.M. k nám přistoupil Marek Kubeček.) Proto motivační název letos souvisí
se třeťáky. Po úspěšném loňském školním roce, který jsme strávili se
Čtyřlístkem, vítáme mezi námi Macha a Šebestovou. Samozřejmě nebude
chybět ani pes Jonatán, paní učitelka, paní Kadrnožková, školník Huml,
ani kouzelné sluchátko. Možná se objeví i třídn propadlíci Pažout s Horáčkem.
A kam se podělo osm loňských páťáků? Káťa, Bára a Tomáš se vzdělávají na Gymnáziu v Broumově, Anička
přestoupila do Machova, zbylí čtyři: Jirka, Honza, Vítek a Viktorka pokračují v Polici n.M. Přejeme jim v nové škole mnoho
úspěchů a radosti!
U nás v Bukovici letos pedagogický sbor osvěží nová paní učitelka /asistentka pedagoga/ Mgr.Jana Píšová. Už
teď se těšíme na společné akce, soutěže a samozřejmě i na zábavné učení a roztomilé lumpárny. Pohodový školní rok
přeji všem žákům, jejich rodičům i zaměstnancům školy!
Mgr. Irena Dobiasová

Zprávičky ze školky:
Léto se chýlí ke konci, avšak nový školní rok je na začátku. V tom loňském jsme se rozloučili se 7 dětmi a přijali jsme 5
nových. Jsou mezi nimi i 2 čerstvě dvouleté, a proto nám chodí pomáhat pg. asistentka p. Lada Sirková, která pracuje již
několik let v základní škole.
Nový školní rok jsme si namotivovali známou písničkou: "Šel zahradník do zahrady". Ten náš školkový zahradník se
jmenuje Eda a bude nás provázet po zahradě a okolí během všech ročních období. Opět se tedy budeme co nejvíce
pohybovat venku, všímat si změn v přírodě, učit se chránit a starat se o vše krásné kolem nás.
Těšíme se také na náš celoroční projekt s názvem: "HRNCOHRANÍ". Děti mají za úkol přinést si do
školky starší hrnec, který budeme po celý rok využívat pro nejrůznější činnosti. Všechny naše aktivity
můžete opět sledovat na školních webových stránkách www.zsbukovice.cz/mateřská škola, nebo nás ve
školce navštívit.
Tak tedy startujeme a přejeme všem úspěšný školní rok 2017-18!! L.Svatoňová, ZŠ a MŠ Bukovice

MLADÍ HASIČI TÁBOŘILI... jako každý rok už téměř 60 let
Z jedné rozhlasové stanice jsem v předtáborových dnech poslouchala, jak v minulosti jezdili děti na tábory "za
trest". Pozastavila jsem se nad těmi slovy. Nevím, jak to mají dnešní táborníci dnes, ale já osobně mám od dětských let
tábor za odměnu - zvláště ten náš, hasičský. Je zajímavé pozorovat nové táborníky při jejich počínání - jak si zařizují
"bydlení" ve stanu s podsadou, jak se snaží roztopit brutar na vodu a vyškrtají přitom téměř celou krabičku sirek, jak po
prvním večerním soumraku svítí baterkou, jak zkoumají světlušky, jak zkouší pilou nařezat dřevo, jak si užívají jídlo z
ešusu.... Je radost vidět koncem tábora, jak se z táborníků - nováčků stali "mazáci".
Celotáborová hra byla letos již podle názvu zajímavá. Jmenovala se KOUPELNA. Táborovému náměstíčku
dominovala stálá divadelní scéna se žlutou gumovou kačenkou, vanou, sprchovým závěsem, osuškami, ručníky,
zrcadlem, toaletou, WC štětkou,.... Děti byly rozděleny na 4 fanouškovské týmy 4 nápadníků slečny Ivany Vymydlené.
Nápadníci se přihlásili do reality show Koupelna. Osobnosti to byly rozmanité: bývalý vysokoškolský profesor Přemysl
Patrný, který měl v oblibě přírodu a pokusy, vietnamský majitel bistra Ho Lym Sam (vyučený kadeřník), farmář a majitel
rozsáhlé sbírky pivních tácků Bohumil Strkač a africký běžec Muala Bulunta. Nápadníci se ucházeli o ruku slečny Ivany.
Slečna Ivana, svobodná čtyřicátnice, vyučená instalatérka, zadávala úkoly týmům i nápadníkům a za splnění úkolů
rozdávala srdíčka. Děti byly dále ještě rozděleny na 2 tábory - čisťounů a špinavců, kteří mezi sebou vedli boje o svoje
místo v koupelně - zápolily bakterie a čisticí houbičky. V táboře se mimo jiné vyrábělo mýdlo i roztok na veliké bubliny,
uspořádala se bublinová show, vydělávaly se peníze na úhradu faktury za velkou spotřebu vody - myla se okna ve vesnici
na Janovičkách, roznášela se svatební oznámení, pekly se svatební koláčky. Vítězem show se stal nápadník (tým), který
obdržel srdíček nejvíce. Ten si vzal slečnu Ivanu za ženu.
Mimo to jsme se věnovali tradičním táborovým hrám: HoLymPiádě (olympiáda), přehazované, vybíjené,
nočním hrám (oblíbena je Aladinova lampa), vyšlápli jsme si po okolí a dokonce i na Bobří vrch. Spontánní hry se
odehrávaly u vzrostlého smrku za stany. Jednou z nezapomenutelných akcí byl letní biatlon, kterému předcházelo
vyprávění našeho kamaráda Jirky Berana alias Berouska o běžeckém lyžování, kterému se od malička věnuje. Po
vyprávění vyzbrojil každý oddíl běžeckými lyžemi, holemi, botami a imitací biatlonové pušky, vystrojil kulichem, šálou a
rukavicemi. Za stany byla zřízena střelnice a trestné kolečko, trávou byla vyznačena běžkařská stopa na louku, se
sjezdem dolů a přes kořeny. To byly, panečku, závody! Děti se štafetově svlékaly a oblékaly do běžkařského, vyrážely na
trasu, střílely ze vzduchovky na špalíky, zbytek tábora fandil... Byl to úžasný biatlon bez sněhu uprostřed léta.
Naši přátelé ze střelnice Hubert v Broumově - Olivětíně nás i letos pozvali na střelnici. Velmi jsme si střeleckého
dopoledne užili. Jedno dopoledne jsme se vydali na stanici Hasičského záchranného sboru do Velkého Poříčí nad Metují
do tzv. polygonu - cvičného prostoru pro hasiče, kde jsme měli projít určenou trasu a vykonat zadané úkoly. Navštívili
nás též naši hasiči - bukovičtí a nízkosrbští společně se starostou obce Bukovice a starostou Městyse Machov. Na
táborníky se přijel podívat Milan Kligl - vedoucí odborné rady mládeže z Okresního sdružení hasičů Náchod. Jeden z
večerů jsme pozvali profesionálního hasiče, trenéra a hasiče nadšence v jedné osobě Luďka Kröglera z Meziměstí.
Připomněli jsme si základní pravidla telefonického ohlášení události na tísňových linkách. Povídali jsme si o hasičských
soutěžích v rámci republiky, Evropy i světa. Promítali jsme si videa.
Táborníci byli letos skvělí. Většinu z nich vždy tvoří mladí hasiči z Bukovice a z Nízké Srbské, hostují hasiči z
Nového Města nad Metují, Bezděkova nad Metují, Suchého Dolu. Na tábor mohou jet i kamarádi nebo sourozenci
mladých hasičů, na které zbyde místo.
Je důležité zmínit se i o táborovém personálu. Vedoucími je parta lidí, kteří se po celou řadu let ve svém volném
času dobrovolně věnují hasičině i práci s dětmi. Jsou to: Ladislav Prouza, Vladislav Partel, Míra Leppelt, Eva Vašatová,
Petr Hejnyš, Tomáš Macura, Vašek Cvikýř, Nikola Macurová. Část vedoucích, kteří jsou v pracovním procesu, uvolňuje
zaměstnavatel v rámci zákoníku práce pro výkon funkce v tzv. obecném zájmu. Mezi tyto zaměstnavatele po dlouhé roky
patří Veba, textilní závody a. s., dále VCES, a. s. a částečně společnost Sonepar Česká republika, spol. s r. o.. Ostatní
vedoucí čerpají svou vlastní dovolenou. Instruktorkami byly Kačka Vašatová, Áďa Leppeltová a Petra Myšičková. Nutno
podotknout, že veškerá práce vedoucích na táboře je vždy dobrovolná, bezplatná (nepobírají z táborového ani
jiného rozpočtu žádné odměny).
Hospodaření tábora - příjmy se skládají z účastnického poplatku za dítě (hradí rodiče či přispívá zaměstnavatel
nebo odborová organizace), z dotace získané z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z dotace
Královéhradeckého kraje. Výdaje v hospodaření tábora jsou za potraviny, nájemné, služby spojené s přípravou a
organizací tábora, výdaji na pořízení spotřebního táborového materiálu a odměny pro děti. Tábor je neziskový.
Na táboře se nestal žádný úraz, počasí vcelku přálo. Ať máme v budoucnu ještě spoustu takových táborů a ať
jsou tábory odměnou pro nás - táborníky...

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ začíná v pátek 15. září od 16 hodin
Zveme děti školního věku mezi nás. Schůzky jsou každý pátek v hasičské zbrojnici Bukovice. Věnujeme se nácviku
hasičských disciplín, ve kterých soutěžíme (hasičské technické prostředky, práce s mapou a buzolou, střelba ze
vzduchovky, uzlování, zdravověda, běh...). Členský poplatek na rok 100 Kč (zároveň je úrazovým pojištěním).
Monika Leppeltová - vedoucí kolektivu mladých hasičů

Hasiči
12. 8. 2017 "Bukovický zadek"
Třetí ročník soutěže o nejrychlejší sání proběhl na place u Grimů. Soutěžila družstva žen, 1. místo obsadila Kramolna,
mezi muži zvítězilo domácí družstvo. Soutěžilo se v parádní atmosféře o hodnotné ceny.
25. 8. 2017 Posvícenská zábava
Po roční pauze jsme se rozhodli uspořádat posvícenskou zábavu. Vše bylo dobře připravené, počasí vyšlo, ale bohužel
to hlavní,lidi nepřišli. Příští rok posvícenskou zábavu pořádat nebudeme, v Bukovici to nemá cenu.

9. 9. 2017 Soutěž o putovní pohár starosty
obce
Už 14. ročník hasičské soutěže se opět konal v
Polici nad Metují za čerpací stanicí. Soutěž byla
zařazena do Náchodské hasičské ligy 2017.
Dorazilo deset ženských a deset mužských týmů.
Na těžkém, podmáčeném terénu zvítězili muži z
Vršovky, před domácí Bukovicí, která byla
shodně druhá s Novým Hrádkem, stejný čas.
Kategorii žen ovládli ženy z Ohnišova před
Černčicemi. Samotná soutěž se vydařila, jen
přípravy a úklid byli komplikovanější, kvůli dešti a
silně podmáčenému terénu. Velké poděkování
patří všem sponzorům, a všem kteří se podíleli
na daných akcích.
Soutěžní družstvo objíždí soutěže Náchodské
hasičské ligy, umisťuje se na předních místech. Před poslední soutěží, která bude na Kramolně máme nedostižný
náskok, obhájili jsme titul!!!
10. 6. 2017 Blažkov 27,48s., 4. místo
16. 6. 2017 Vršovka 27,70s., 1. místo
26. 8. 2017 Vysokov 20,06s., 1. místo
2. 9. 2017 N. Hrádek 29,36s., 2. místo
9. 9. 2017 Bukovice 28,22s., 2. místo
V tomto období jsme neměli žádný zásah, jen jsme pročistili kanalizaci u prodejny a navštívili tábor na Janovičkách.
M.Sádovský, ml.

Z činnosti Sokola Bukovice - 75.ročník volejbalového turnaje
V sobotu, 25.srpna, se na bukovických kurtech konal 75.ročník tradičního Posvícenského volejbalového
turnaje. Letos jsme nemuseli řešit zavlažování kurtů, vody v prameni je dost, trochu jsme se obávali účasti, několik
tradičních účastníků se předem omlouvalo, ale vše dopadlo nakonec dobře.
Turnaj se již pořádá výhradně jako turnaj smíšených družstev, tedy s minimálně dvěma ženami v každém družstvu a
tento způsob organizace si nachází oblibu, na několik každoročních účastníků se již můžeme spolehnout. Celkově se
dostavilo šest družstev, o tři méně než loni, jako každý rok s podivnými názvy. Potěšila účast velice sympatického týmu
mladých volejbalistů z Walbrzycha. Ikdyž mezi družstvy byly patrné výkonnostní rozdíly, nedělili jsme je, hrálo se ve
skupině každý s každým na dva hrané sety.
Celkově zvítězilo překvapivě polské družstvo „Niewolnicy pana Piotra“ před týmem „Hronov B“, který tvořili mladí hráči
hronovského céčka s polickým Honzou Voborníkem. Favorizovaný Broumov skončil až třetí, ikdyž jako jediný přehrál na
skóre Poláky, což byl určitě nejkvalitnější zápas turnaje. Bukovice již po mnoho let své volejbalové družstvo nemá, parta
kolem P.Švejdara a P.Fulkové, Bukovická kousadla, skončila na 4.místě.
Konečné pořadí :
1. Niewolnicy pana Piotra
2. Hronov B
3. Slovan Broumov
4. Bukovická kousadla
5. Sport Hotárek
6. Studnice
boje byly nesmlouvavé ...

vítězný tým...vlevo

nezbytný strečink

.. a za rok se snad zase sejdeme

Pořadatelé děkují všem sponzorům
za finanční a věcné příspěvky. Jsou to :
Elektro Rudolf, Primátor a.s., Papillons s.r.o.,
Topenářství
Sádovský,
OÚ
Bukovice,
Koloniál Renata, Lékárna Kuklík, Grim a
synové, Kvíčerovská pekárna.....
MŠ
Tenisový turnaj čtyřher v Bukovici
V sobotu, 6.srpna, se na bukovických kurtech konal turnaj v tenisových čtyřhrách. Zúčastnilo se ho 14 párů z
náchodského okresu, které byly rozděleny do dvou výkonnostních skupin. V kategorii „Hobby“, tenistů, kteří nehrají
závodně, hrálo 6 párů systémem každý s každým na jeden set. Zvítězili Kašpar s Milerem před dvojicí Klapec-Scholz.
V hlavní soutěži hrálo 8 párů ve dvou skupinách a poté KO systémem, vždy na jeden set. Výkonost párů byla velmi
vyrovnaná, zvítězili poličtí Hauk se Švorčíkem, kteří byli v základní skupině až třetí, ale formu přesně načasovali do
finalových bojů. Druhý skončil pár Srubjan-Birke (Nahořany-Zbečník), třetí byli bratři Zimové z Náchoda.
Pořadatelé děkují všem sponzorům za věcné příspěvky. Byli to :
Hauk s.r.o.,Primátor a.s.,Viridium s.r.o.,Drogerie Vávrovi,Občerstvení Exner,Bar Pluto,Frost Food,Kaklipo,Lékárna Kuklík.
MŠ

