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Vážení spoluobčané,
vítám Vás u čtení posledního zpravodaje roku 2017, roku, který zase utekl nějak rychleji než ty roky minulé.
Advent začne letos první nedělí v prosinci, 3.12. Jako každoročně, rozsvítíme na stromku svíčky,
poslechneme si a zazpíváme vánoční koledy s dětmi z naší školy, zahřejeme se čajem a svařeným vínem.
Letos to nebude u prodejny, ale zkusíme změnu, akce se bude konat na zahradě naší školy. Všechny Vás
tímto na tuto krásnou tradiční akci srdečně zvu.
S předstihem Vám popřeji příjemné prožití svátků vánočních. Čeká nás několik týdnů
shonu a příprav na Vánoce. Přeji Vám, aby to pro Vás byly nejkrásnější svátky v roce,
symbol pohody a klidu a odpočinku od všedních starostí. Do nového roku 2018 Vám pak
přeji hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.
starosta
Zdá se, že strastiplná cesta plynofikace budovy obecního úřadu se chýlí ke konci. V době sepisování
zpravodaje si sice ještě přitápím elektrickým topidlem, konečně máme územní souhlas k povolení stavby, se
14 přílohami různých souhlasů a vyjádření, a začíná se kopat.
V plném proudu jsou projekční práce na výstavbu sociálních bytů nad prodejnou potravin. Jelikož se jedná
o zakázku podléhající zákonu o zadávání veřejných zakázek, museli jsme provést výběrové řízení. Jako
nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka projekční kanceláře Green4plan z Náchoda. Plánuje se výstavba 7
bytů o velikostech od 1+kk až po 3+kk. A jak je vidno z obrázku, budova jako taková bude velmi pěkná.

Ale jak jsem psal již v minulém vydání zpravodaje, podmínkou uskutečnění akce je úspěšné vyřízení dotační
žádosti, výstavbu za své bychom v žádném případě neutáhli.
Jistě jste si všimli, že pomalu mizí „prales“ vedle sokolovny. Pozemek koupil p.Petr Hauk a souvisí to s již
zmiňovanou výstavbou tenisového areálu v Bukovici. Protože projekt p.Hauka počítá i se záborem našeho
fotbalového hřiště, jehož prodej budeme, doufám s kladným výsledkem, schvalovat na veřejném zasedání,
dočkáme se určité „kompenzace“. V celém projektu se totiž v tomto místě počítá také s vybudováním hřiště
pro soutěže hasičů a na pozemku za hřištěm též s adventure minigolfem. S projektem budu seznámen
v nejbližších dnech, pokud by to však mělo aspoň z části vypadat jako v Hluboké nad Vltavou (pro zájemce
odkaz na webové stránky https://www.areal-hluboka.cz/atrakce/minigolf), těžko popsat pocit radosti z toho, co
v naší obci vznikne.
V současné době je stále žádost o převod majetku Sokola Bukovice Obci Bukovice v ústředí České obce
sokolské, byli jsme vyzváni k doplnění žádosti, věřím, že do konce roku bude vše vyřešeno. Pak plochu
tenisových kurtů obec prodá p.Haukovi a výstavba areálu bude moci začít.
starosta

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 20. - 21. 10. 2017 v naší obci
Celkový počet voličů v obci - 298, zúčastnilo se 208 voličů, volební účast 69,80%, tedy s ohledem na
republikový průměr nadprůměrná, všech 208 volebních lístků bylo platných.
pořadí č.
strana
počet hlasů
%
1.
21
ANO 2011
61
29,32
2.
1
Občanská demokr.strana
28
13,46
3.- 4. 24
KDU-Čsl
23
11,05
3.- 4. 29
SPD (Tomio Okamura)
23
11,05
5.
15
Česká pirátská strana
17
8,17
6.
4
ČSSD
15
7,21
7.
7
Starostové a nezávislí
13
6,25
8.
20
TOP09
8
3,84
9.
8
KSČM
7
3,36
10.
12
Strana svobodných občanů
4
1,92
11.- 13. 9
Strana zelených
2
0,96
11.- 13. 26 Realisté
2
0,96
11.- 13. 28 Děl.strana soc.spravedlnosti
2
0,96
14.- 16. 22 Dobrá volba 2016
1
0,48
14.- 16. 23 SPR-RSČ (M.Sládek)
1
0,48
14.- 16. 19 Referendum o EU
1
0,48
Děkuji volební komisi za bezproblémový průběh voleb a všem voličům za účast. Pro někoho dopadly volby
lépe, pro někoho hůře, ale je dobré přijít k volbám, odevzdat svůj hlas a převzít tak alespoň maličkou
zodpovědnost za další chod této země.
Jestli si ale tyto volby v brzké době nezopakujeme, se teprve uvidí ….
starosta
POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak pravidelně dle
vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny. Tím se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního
očkování. Dle výrobců je možno nyní psy očkovat proti vzteklině jednou za dva až tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy každoročně přeočkovat. Ne
vždy může být pes plně zdráv a tím plně imunitně odpovídat tvorbou protilátek po očkování. Možná i díky této
pravidelnosti u nás zaběhlé již několik desetiletí, je ČR již několik let prostá vztekliny. Vakcinace
v příhraničních oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě doporučitelnější.
Přeočkování kombinačních vakcín je nutné každoročně z důvodu nutnosti přeočkování ostatních psích viróz
1x ročně, jinak toto očkování ztrácí účinek.
Během hromadného očkování si můžete zakoupit odčervovací preparáty a preparáty proti zablešení.
Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat individuálně v průběhu roku ke svým veterinářům,
jak se rozhodnete a jestli se svým psem na toto hromadné očkování přijdete.
Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let. Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci
by měli být opatřeni náhubkem.
Termín hromadné vakcinace bude v sobotu 18.11. 2017
Hlavňov:
velké parkoviště
8.20 - 8.25 hod.
u bývalé prodejny
8.25- 8.30 hod.
Hony:
u požární nádrže
8.35 8.40 hod.
Pěkov:
u prodejny
8.45- 8.50 hod.
Bukovice:
u požární zbrojnice
8.55- 9.10 hod.
Police:
u autoopravny na Sibiři
9.10- 9.15 hod.
u kotelny na sídlišti
9.15- 9.20 hod.
náměstí u radnice
9,20- 9.25 hod.
parkoviště u střediska
9.25- 9.30 hod.
Radešov:
u truhlárny
9.30- 9.40 hod.
Česká Metuje: u hospody
9.45- 10.00 hod.
Žďár nad Met.: u hospody
10.05- 10.10 hod.
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
10.15- 10.20 hod.
před hospodou
10.20- 10.25 hod.
Slavný:
u hřiště
10.30- 10.35 hod
Cena vakcinace bude v tento den a v průběhu listopadu a prosince i v ambulanci v Suchém Dole 130,- Kč.
Ordinační hodiny:
Po- Čt:
17.00- 18.00 hod.
Pá:
15.00- 16.00 hod.

Veterinární ambulance Suchý Důl, MVDr. Kulich Miroslav, tel: 602628885

Co vypráví školní utržené sluchátko?
Podzimní dny naši školu zastihly ve společnosti Macha a Šebestové. A pomocí kouzelného sluchátka
jsme se s nimi přenesli do země indiánů. Nikomu neuniklo týpí, které stálo na zahradě a které neodolalo
náporu větru a samo se složilo. Děti si vyráběly vlastní indiánské oblečení, batikovaly ho na zahradě, zdobily
si čelenky, ve škole vznikly originální totemy. Vše, co se týče indiánské tematiky, si můžete prohlédnout ve
fotogalerii na stránkách školy. Jako vzpomínku na
minulý školní rok se chystáme do Klicperova divadla na představení Čtyřlístek. Nezapomněli jsme ani na
Halloween a patřičně ho oslavili strašidelným rejem.
Rádi bychom touto cestou poblahopřáli Radku Bayerovi ze
2.ročníku, jehož obrázek se dostal mezi dvanáct oceněných v
soutěži Jeden svět. Jedná se o doprovodnou výtvarnou soutěž k
projekci dětských dokumentárních filmů. Naše škola se soutěže
pravidelně účastní a jsme rádi, že byl Radek oceněn. Za odměnu
jel natáčet do studia Planety Yo do České televize. Záznam z
natáčení má premiéru 15.11. a v archivu ČT ho bude možné
zhlédnout i později.
Svou první velkou soutěž si vyzkoušel i Jára Mareš ze
2.ročníku, který po základním kole matematické Logické olympiády
postoupil do oblastního kola.
V říjnu čtvrťáci odjeli na dopravní hřiště do Náchoda, aby poprvé prověřili své dovednosti a vědomosti.
Na jaře je čeká druhý pokus, tentokrát bodovaný, s cílem získat průkaz mladého cyklisty. Ostatní děti ve škole
zažily přednášku Markéty Hrádkové o zdravé výživě.
Zásluhou Pavlíny Kadrnožkové se mohou rodiny o sobotách a nedělích účastnit putování po krásných
místech našeho kraje. Tentokrát nese akce název Po stopách Jonatána a motivací dětem i rodičům je
schované razítko, které každý měsíc mění své stanoviště.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat rodičům, kteří nějakým způsobem pomáhají chodu školy,
účastní se nejrůznějších akcí nebo školu podporují materiálně. Vážíme si Vašeho zájmu, času i vítané pomoci.
Jmenovitě děkujeme Matěji Brátovi, Jiřímu Karpfovi, Zdeňku a Jaroslavu Kaufmanovi, paní Vlachové a Haně
Marelové.
Na závěr bychom Vás všechny chtěli pozvat na Putování za Martinem, které začne v pátek 10.11. v 16
hodin před školou. Je před námi krátká procházka, pásmo písniček a nakonec legenda, tentokrát opět v jiné
podobě. Děti předvedou pásmo i na návštěvě v Domově seniorů v Polici nad Metují. Potom už nezbývá, než
čekat na první sníh, který nás přenese do zimy.
Adventní čas zahájíme 3.prosince v 16.hodin zpěvem koled. Vánoční strom budeme ve spolupráci s
obcí letos rozsvěcet u školy. Těšíme se na Vás a přejeme klidné prožití svátků vánočních.
za ZŠ a MŠ Bukovice zapsala Lenka Karpfová

Zprávičky ze školky
Podzim nám pomalu přechází do zimy, a tak na
krásné slunečné dny už jen vzpomínáme. Nejvíce
se nám vydařil říjnový výlet se st. dětmi do
Velkých Petrovic k oboře s muflony a daňky.
Sluníčko svítilo, zlaté listí na stromech zářilo a my
jsme i při zpáteční cestě údolím řeky Metuje
dobíjeli energii pro podzimní plískanice. Také jsme
stihli pouštět draky, jelikož nám podzim přinesl
několik větrných dopolední. Při každodenních
vycházkách jsme pozorovali vše, co se kolem nás
dělo - práce na polích i na zahrádkách, v sadu
jsme posbírali jablka, ze kterých děti krájely a
sušily křížaly. Všechny poznatky o podzimní úrodě
se nám hodily při besedě o zdravé výživě s
výživovou poradkyní. Také musíme připomenout
náš projekt Hrncohraní. K čemu nám hrnce slouží,
můžete sledovat na našich webových stránkách. Listopad nám začal přípravami na sv. Martina. Letos už
chystáme 5. vítání. Pravdou je, že sníh nám Martin málokdy přinese takto brzy, ale budeme doufat, že to
právě letos dopadne a napadne. Po Martinovi už budem promýšlet letošní vánoční besídku. Ještě před tím
však rozsvítíme první adventní neděli vánoční strom v obci. Na obě akce vás srdečně zveme!
Lenka Svatoňová – MŠ Bukovice

DLABÁNÍ DÝNÍ

Ve čtvrtek 26. října v Bukovici strašilo… To když se velcí i malí účastníci dlabání dýní vydali Bukovicí se
svými krásnými výtvory a vydávali u toho strašlivé zvuky. Děti byly moc pilné, takže si zasloužily nějaké ty
dobrůtky a rodiče zase upíří tekutou mňamku. Radost ze svých dýňáků neměly jen děti, ale hlavně pan
starosta, který si vydlabal svou úplně první dýni v životě. Takže za rok opět nashledanou…
Helena Geislerová

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás po roční odmlce co nejsrdečněji zve na

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ NAŠÍ OBCE
které se bude konat v neděli dne 19. 11. 2017 od 14.5 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Bukovici
*****************
Zazpívat přijedou Machovské zpívánky.
Předpokládané ukončení v 18.00 hodin Občerstvení zajištěno
Na hojnou účast se těší obecní úřad se zastupiteli
Zároveň zveme Vaše životní partnery a všechny, kteří se chtějí pobavit

Z činnosti Sokola Bukovice
V tenisové Východočeské krajské soutěži, která se v Bukovici hraje historicky poprvé, si naše družstvo nevede
vůbec špatně, po polovině soutěže je na 6.místě, ovšem od 3.místa ho dělí jedna výhra.
Za družstvo nastupují P.Hauk, K.Švorčík, J.Tauc, J.Čermák, J.Marx, L.Kučerová a J.Jelenová.
Dosavadní zápasy :
Kolo
1
2
3
4
5
6
7

Domácí
Sokol Bukovice
TJ Sparta Úpice
Sokol Bukovice
TK Kvasiny B
Sokol Bukovice
TK Č.Skalice
Sokol Bukovice

Hosté
Body
TK Náchod
1:8
Sokol Bukovice
5:4
SK Rychnovek B
5:4
Sokol Bukovice
5:4
TJ Červený Kostelec B
6:3
Sokol Bukovice
4:5
TC Nové Město n. Metují B 3:6

Tabulka :
Pořadí
Klub
Vítězství Porážky Body
1
TC Nové Město n. Met.B
6
1
45:18
2
TJ Sparta Úpice
6
1
41:22
3
TK Náchod
4
3
39:24
4
TK Kvasiny B
4
3
32:31
5
TK Česká Skalice
3
4
31:32
6
Sokol Bukovice
3
4
28:35
7
TJ Červený Kostelec B
2
5
22:41
8
SK Rychnovek B
0
7
14:49

Sety
5:16
13:9
10:10
11:9
12:6
9:11
6:14

Hry
62:114
107:88
86:89
85:84
80:57
83:77
70:112

Sety
Hry
98:41 726:467
89:52 677:551
85:57 684:551
71:70 599:624
68:71 584:566
62:79 547:647
49:86 477:637
34:100 454:705

Body
13
13
11
11
10
10
9
7

Stolní tenisté hrají Náchodský regionální přebor 1.třídy a již několikátou sezonu hrají v lepší polovině tabulky.
Sestava je také stále stejná P.Šubíř, J.Thér, L.Průša, P.Pohner a V.Kollert.
Dosavadní výsledky v podzimní části soutěže :
Sokol Bukovice - Sokol Vysoká Srbská
Sokol Žďárky - Sokol Bukovice
Sokol Bukovice – Knauf Lipí
Sokol Bukovice - TJ Horní Kostelec
Sokol Jaroměř-Josefov D – Sokol Bukovice
Sokol Bukovice - TTC N.Město n.M. B

7 : 11
9:9
9:9
11 : 7
8 : 10
14 : 4

Tabulka po 7.kole :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lokomotiva Meziměstí
Sokol Vysoká Srbská
TJ Sokol České Meziříčí B
Sokol Bukovice
Sokol Jaroměř-Josefov C
Sokol Žďárky
TJ Náchod B
TJ Červený Kostelec-Horní
TTC Nové Město n.M. B
Sokol Jaroměř-Josefov D
TJ Náchod C
TJ Knauf Lipí
TJ Slovan Broumov C

Z V R
6 6 0
6 5 1
5 5 0
6 3 2
7 2 2
6 2 3
6 2 1
7 2 0
6 2 1
7 1 1
6 1 2
6 1 1
6 1 0

P skore body
0 77:31
18
0 77:31
17
0 66:24
15
1 60:48
14
3 62:64
13
1 55:53
13
3 52:56
11
5 54:72
11
3 36:69
11
5 54:72
10
3 44:64
10
4 47:61
9
5 33:75
8

MŠ

Hasiči
Výjezdová jednotka měla v tomto období dva výjezdy, jedno cvičení:
- 23. 9. 2017 - 5. výjezd - transport zraněné osoby na Hvězdě, 6 členů.
- 24. 9. 2017 - 6. výjezd - pátrání po ztracené osobě na Pasách, 3 členi.
- 21. 10. 2017 - okrskové cvičení okrsku Ostaš v České Metuji, 4 členi.
Soutěžní družstvo úspěšně dokončilo soutěžní sezónu, a to soutěží na Kramolně, kde jsme zvítězili. V
celkovém pořadí po osmi závodech jsme ziskem 114 bodů (celkově možných 120) obhájili vítězství v
Náchodské hasičské lize, mistry jsme se stali již po čtvrté. Rekord drží Kramolna, která zvítězila celkem 5x po
sobě. Druhá skončili Vršovka 91 bodů, před třetím Ohnišovem 86 bodů. V ženské kategorii zvítězila Vršovka,
před Černčicema a Blažkovem "A". Závěrečné vyhlášení proběhne 18. 11. 2017 v Černčicích.
Sponzoři, bez kterých to nejde: Obec Bukovice, Šrůtek
Milan, Hejnyš Petr, MT Střechy, Miroslav Sádovský,
Stavebniny Grim, Rudolf elektro, Rudolf net, Jirman Jan,
Partel Vladislav, Rak Michal, Exner Martin, Hauk s.r.o.,
Tiskárna Resl, Bezedos, Movis Hronov, Intop Náchod,
Masna Pejskar, Kvíčerovská pekárna, Nejlevnější pneu,
Tomket, Bazény Machov, Veba, Stavebniny DEK, ManMat
s.r.o., Proto Hronov, ZD Ostaš, ...
Do konce roku máme ještě v plánu úklid garáží, školení s
dýchacími přístroji ve Velkém Poříčí, inventuru majetku,
Vánoční turnaj ve stolním tenise. Po novém roce nás čeká
výroční schůze, školení jednotky, ... Poděkování patří
všem, kteří se podílejí na činnosti sboru. Do Nového roku
hodně štěstí, zdraví přeje SDH Bukovice.
M.Sádoský ml.

DEN S LESNÍKEM
V posledním týdnu školního roku, před začátkem prázdnin, a především k desátému výročí založení DSO
Lesy Policka, jsme uspořádali akci s názvem Den s lesníkem. Akce byla uskutečněna ve spolupráci s Českou
lesnickou akademií Trutnov. Vzdělávací akce byla určená pro děti prvního stupně základních škol sdružených
obcí. Hlavním účelem akce bylo představení péče o les, o zvěř a další úskalí lesnické činnosti.
Vlastní akce probíhala v lokalitě na Žděřině za pěkného počasí. Slavnostní zahájení provedli trubači z
lesnické akademie a po přivítání se děti se rozdělily do skupin, dostaly plánek s trasou a vyrazily do lesa. Pro
150 zúčastněných dětí bylo připravena trasa se sedmi stanovišti, na kterých se seznámily s hospodařením a
prací v lese, kterou si děti mohly vyzkoušet samy přímo na místě, jako sázení stromků. Nebo formou her či
soutěže vychovávat vzrostlý les, měřit výšku stromů, počítat stáří stromů, nebo řezání ruční pilou. Poznávání
druhů dřevin v podobě listů stromů, šišek nebo dřeva.
Nechyběla ani ukázka vlastní techniky, traktoru s vyvážecím vlekem, přibližování dřeva koněm a následné
vyvážení dřeva z porostu. Další zastavení bylo zaměřeno na myslivost a sokolnictví, kde se děti dozvěděly,
která zvěř v lese žije a co musí lesník sledovat, aby les ochránil před škodami zvěří až po hlasitou ukázku
vábení zvěře s jelením troubením. Jedno ze stanovišť si připravil pracovník z AOPK CHKO Broumovsko, v
širokém pojetí od vzniku života na Zemi až po ochranu přírody. Na závěr celé akce jsme pro děti připravili
občerstvení formou koláčů a limonády i s pozorností od nás.
Akce měla pozitivní ohlas a velkým zájmem od zúčastněných. Proto DSO Lesy Policka připraví podobný
Den s lesníkem v dalším roce. Nápadů, tak aby to bylo zajímavé pro děti, se v lese vždy najdou.
Podrobnější informace formou fotografii se dozvíte na stránkách www.lesypolicka.cz .
Za DSO Lesy Policka Luboš Binar

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 16. listopadu 2017 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Vyhláška

2. Rozpočtová opatření 3. Dar TJ Sokol Bukovice
Těšíme se na Vás

4. Různé

Zveme všechny tvořivé duše na Obecní úřad
v Bukovici ve středu 6. 12. 2017 v 17 hodin.
Vyrobíme si vánoční stromeček z větví.
S sebou si doneste: květináč naplněný
hlínou, asi 6 větví nejlépe z tújí dlouhé tak,
jak chcete mít vysoký stromek, tenký drát,
přízdoby (sušené plátky ovoce, hvězdičky,
kouličky…)
Na místě bude možno nějaké přízdoby
dokoupit, drát i tavná pistole budou také k
dispozici, kdo doma nemá.
Těšíme se na Vás ….

Prodej vánočních stromků
Od 5.prosince v Bukovici 115 v sídle DSO Lesy Policka bude probíhat prodej vánočních stromků.:
Smrk ztepilý
Borovice lesní
Jedle korejská
Smrk pichlavý
Borovice černá
Jedle ojíněná
Smrk pichlavý stříbrný
Jedle kavkazská
Jedle obrovská

Odpady v r. 2018
V přiložené tabulce jsou termíny svozů komunálního odpadu firmou Marius Pedersen v příštím roce. Jak již
bylo několikrát naznačováno, náklady na likvidaci odpadů v obci podstatně vzrostly, proto jsme nuceni zvýšit
cenu za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o 50
Kč na cenu 550 Kč za osobu a rok.

