Informace pro občany – únor 2018
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v novém roce a jménem obecního úřadu bych Vám chtěl popřát co nejvíce osobních úspěchů
a hlavně hodně sil a zdraví v roce 2018.
V porovnání s loňskou zimou se zatím nemůžeme dočkat pořádné sněhové nadílky, což jistě nedělá
radost našim nejmladším. Nás starší již tolik sníh netěší a zde na úřadě minimum nákladů spojených
s údržbou chodníků a komunikací vítáme. Jakékoli připomínky ohledně údržby cest ale včas nahlašujte,
určitě je v klidu vyřešíme.
V letošním roce nás čeká kupa práce a s ní spojených výdajů, obecní pokladnu trochu vybereme. Ale
budeme utrácet s rozumem, akce a nákupy, na které jsme získali dotační peníze anebo jsou opravdu
nezbytné nebo z dlouhodobého hlediska perspektivní. V první řadě se během několika následujících dní
rozjede projekt bezdrátového digitálního rozhlasu, v rámci dotačního titulu "Protipovodňová opatření obce
Bukovice". Cena díla je 1,4 mil. Kč, náš podíl bude cca 400 tis. Kč. Již jsem slyšel stesky, že se nic neděje,
ovšem to nejsme schopni ovlivnit. Akce je dotována EU a má svá trochu zdlouhavá pravidla, do srpna by
však měla být hotová.
Dále jsme získali 50% dotaci na nákup malotraktoru. Ten bude sloužit k vyhrnování a zametání chodníků
a cest a k sečení trávy. Vybrán byl traktor KIOTI CK4010, cena s příslušenstvím bude zhruba 800 tisíc Kč.
Dalším výdajem, který nás zajisté čeká, je vyrovnání s Českou obcí sokolskou za převod majetku T.J.
Sokol Bukovice do vlastnictví obce. Jedná se o částku 300 tisíc Kč, kterou bukovický Sokol dostal od
náchodské župy na výměnu oken a dveří a na drenážní úpravy na straně u parkoviště.
Na letošní rok plánujeme jednu až dvě stavební akce. Především stav opěrné zdi potoka u Bornových je už
téměř v havarijním stavu a je nutné ji opravit. Ovšem vzhledem k tomu, že zde máme již několik let projekt
na dobudování kanalizace, úsek od Bornových k chaloupce čp.48 letos realizujeme a teprve poté se
pustíme do opravy této zdi. Rozpočet obou akcí je cca 900 tisíc Kč a bohužel, dotační titul na něj
neexistuje. Dále jsme si vědomi, že některé místní cesty a prostranství nejsou v dobrém stavu, loni jsme
opravili cestu pod Borkem, čeká nás cesta na Drahách, kterou slibujeme zpevnit a též cesta od mostu na
Benátkách k Sádovským.
Nadále budeme naší příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Bukovice přispívat na provoz,
letos je dohodnuta částka menší, 550 tis. Kč. Zde je ale již na místě uvažovat o rekonstrukci odsávání
školní kuchyně. Necháváme si zpracovat cenové nabídky od dvou firem a do konce února zažádáme o
dotaci na tento projekt v rámci „Programu obnovy venkova“ u krajského úřadu.
Nemalé prostředky vynaložíme na projektové dokumentace. Protože pokračování rekonstrukce silnice
II/303, od čekárny až k bývalé Vebě, se uskuteční v druhé polovině roku, musíme se zamyslet nad
parkováním kolem školy. Dále uvažujeme nad úpravou křižovatky u Fialky a zhotovením místa pro přechod
přes silnici mezi obecním úřadem a sokolovnou. Řešení bylo zadáno odborné firmě z oboru dopravně
inženýrských staveb.
Po dlouhé době schvalování strategických dokumentů a plánů se také rozjela činnost MAS Stolové hory.
V nejbližší době bude vyhlášen dotační titul IROPu „Rozvoj materiálních podmínek pro fungování jednotek
požární ochrany v obcích MAS“, na který přihlásíme dokončení rekonstrukce hasičárny a snad i zateplení
celé budovy obecního úřadu. Výše dotace je až 95% a šance na získání finančních prostředků EU je
poměrně velká.
Rozpočet na rok 2018 budeme schvalovat na únorovém veřejném zasedání. Očekáváme opět vyšší
daňové příjmy než loni, a to ve výši 7,765 mil. Kč. Je to dáno dobrým stavem české ekonomiky a s tím
souvisejícím výběrem daní z příjmu fyzických a právnických osob a též opatřeními pro lepší výběr DPH.
Výdaje však v tomto roce budou, jak je uvedeno výše, také podstatně vyšší, 6,166 mil. Kč. Schodek bude
pokryt z prostředků, které máme na běžném účtu.
starosta

Odpady
V roce 2017 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
227980,- ... 98,7% oproti r.2017
 likvidace nebezpečného odpadu
22888,- ... 132,2% oproti r.2017
 likvidace bioodpadu
54166,- ... 172,3% oproti r.2017
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
53202,- ... 117,5% oproti r.2017
 platby od občanů
166589,- ... 99,6% oproti r.2017
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 85343 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že obec
doplácí na každého občana částku 233 Kč.
Proto bylo oprávněné na rok 2018 platbu za popelnice o 50 Kč zvýšit.
Přesto se domnívám, že třídění využitelných složek komunálního odpadu je v naší obci na slušné úrovni.
Jak se bude dál vyvíjet situace v oblasti likvidace komunálních odpadů není zcela jasné. Od 1.7. má
skončit skládka v Křovicích, kde většina popelnicového odpadu z naší oblasti končí. V Křovicích bude
překladiště odpadu, komunální odpad se bude ukládat na skládce v Kryblicích u Trutnova. Už jen díky
nárůstu přepravních nákladů je pravděpodobné, že od r.2019 bude platba za popelnici ještě vyšší.
Neznámý je zatím vývoj celkové státní politiky kolem likvidace komunálního odpadu. Od r.2024 platí zákaz
skládkování směsného komunálního odpadu a využitelného a recyklovatelného odpadu. Je fakt, že
v Čechách jsou tři spalovny komunálního odpadu a nejméně jedna spalovna chybí. Opačným extrémem
jsou ovšem informace o neveřejně připravované účelové poslanecké změně zákona o odpadech. Ta by
razantně zdražila skládkovací poplatky, tedy poplatky, které skládková společnost platí státu za uložení
odpadu do země, ale která se samozřejmě promítnou do ceny nám všem (nyní je to 500 Kč/t, návrh je až
2000 Kč/t od r.2027 !). To by mělo vytvářet ekonomické prostředí pro výstavbu nových spaloven, mělo by
to však též podstatný ekonomický dopad na hospodaření měst a obcí. Každopádně, nám nezbývá než
snižovat objem odpadu v popelnicích, maximálně třídit a recyklovat a věřit, že organizace jako Svaz měst a
obcí nebo Česká asociace odpadového hospodářství, nás budou proti nesystémovým zásahům do
fungování měst a obcí chránit.
Výše poplatků pro rok 2018
Poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů činí 550,- Kč/osoba. Svozovým dnem pro r. 2018 zůstává
pátek v lichý týden (rozpis v min. čísle Informací). Poplatek ze psů činí 200,- Kč za prvního psa, 300,- za
druhého psa téhož majitele. Za psa, jehož majitelem je občan senior, je stanoven poplatek ve výši 150,- Kč.
Zákaz ukládání stavební suti ve sběrném dvoře
V posledních týdnech a měsících se množí případy ukládání stavební suti mimo provoz sběrného dvora.
Tato, dá se říci, služba občanům probíhá historicky tak, že původce platí směšnou solidární sumu 5 Kč za
kolečko, náklady na likvidaci jsou násobně vyšší. Objemy suti ve sběrném dvoře však dramaticky narůstají,
patrně v odpoledních hodinách, kdy je zadní brána otevřena a zcela jistě se nejedná o suť, jehož
původcem je běžný občan. Toto chování lze stěží pojmenovat slušně a proto je obec nucena zakázat
ukládání stavební suti jinak než v době provozu sběrného dvora nebo po dohodě s obecním
zaměstnancem (tel. 732568835). Zjištěnému viníkovi není problém přišít paragraf ze zákona o odpadech
s odpovídající sankcí.
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Výstavba sportovního areálu
Situace kolem výstavby sportovního areálu je k dnešnímu dni následující. Je odsouhlaseno darování
majetku Sokola Bukovice obci Bukovice předsednictvem České obce Sokolské. V nejbližších dnech bude
katastrálnímu úřadu v Náchodě podán návrh na vklad. Poté bude p.Haukovi prodán část pozemku
st.p.č.103/1 (tenisové kurty) a 12/3 (fotbalové hřiště). Bylo zažádáno o změnu územního plánu, změna je
nyní zpracovávána a v nejbližších týdnech bude v připomínkovém řízení. Poté může začít výstavba kryté
haly, rekonstrukce tenisových kurtů a dalších hřišť. Samozřejmě, tato akce může mít své zastánce i
odpůrce. Jako starosta obce a sportovec musím být z projektu nadšen. Věřím, že zvedne prestiž naší obce
věřím, že přivede děti ke sportu a pohybu
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 19. února 2018 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Rozpočet na r.2018
2. Inventarizace majetku
4. Různé
Těšíme se na Vás

Volby prezidenta republiky
konaná ve dnech 12.-13.1.
V 1.kole voleb přišlo k volbám 208 občanů naší obce, což je 70,51% oprávněných voličů, ve druhém kole
211 občanů, 72,01 % voličů. Výsledky byly následující :
Kandidát
1. kolo
2. kolo
Politická
příslušnost
číslo
příjmení, jméno, tituly
hlasy %
hlasy %
1
Topolánek Mirek Ing.
BEZPP
4
1,97
2
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
BEZPP
22
10,83
3
Fischer Pavel Mgr.
BEZPP
34
16,74
4
Hynek Jiří RNDr.
REAL
5
2,46
5
Hannig Petr Mgr.
Rozumní
1
0,49
6
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
ODA
1
0,49
7
Zeman Miloš Ing.
SPO
56
27,58
92 43,60
8
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
BEZPP
27
13,30
9
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. BEZPP
53
26,10
119 56,39
Všem voličům za účast děkuji, děkuji členům volební komise, že to ty dva víkendy vydrželi a především
děkuji naší Heleně, která měla celý chod voleb na starosti...
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Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás touto cestou seznámit s činností sociální komise za rok 2017.
Členky sociální komise, ve složení p.Fulková, p.Matějcová, p.Tlapáková, p.Vítková a p.Raková, během
roku navštěvují po dohodě naše občany, kteří se dožívají významného životního jubilea. Přinesou květinu,
balíček a příjemně si s oslavenci popovídají. Myslím, že to je vždy pěkně strávené odpoledne. Jen je
škoda, že se občas najde někdo, kdo o naši návštěvu nestojí, ale nutit nikoho nechceme.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Dále také vítáme nové občánky. A nesmíme zapomenout ani na dobrovolné dárce krve a krevní plazmy.
V období adventu ještě také nezapomínáme na naše osamělé spoluobčany, kterým předáváme poukázku
do Penny marketu.
Členkám sociální komise moc děkuji Marta Raková předsedkyně soc.komise

Z evidence obyvatel
K 31.12.2017 bylo v naší obci hlášeno k trvalému pobytu 355 občanů, z toho je 183 mužů a 172 žen. Jejich
věkový průměr je 42 let.
Zprávičky ze školky
Zima se nám přehoupla do druhé poloviny, ale sněhu jsme si zatím pořádně
neužili. Po novém roce jsme sáňkovali pouze jeden týden. Pravidelně však
chodíme ke krmelci s kaštany a suchým chlebem, pozorujeme, co se děje v
blízkém i vzdáleném okolí. Možná, že jsme již zaslechli zazpívat skřivánka.
Zimní sportování nám nyní nahradí sledování olympiády v jižní Koreji.
Ukazujeme si jednotlivé disciplíny a hlavně budeme fandit našim
sportovcům. Únor je také obdobím Masopustu. I tuto tradici si ve školce
připomeneme. K tomu si upečeme koláče s jablkovými povidly, která jsme si
vlastnoručně na podzim uvařili. Dále nás čeká tradiční karneval, tentokrát
bude Zahradnický.
Předškoláci už opět jezdí na plavecký výcvik do broumovského bazénu. Na
přelomu února a března budou mít školáci jarní prázdniny a i ve školce bude
1.- 2.března zavřeno. V kotelně nám p. Sádovský vymění čerpadlo. V březnu
už budeme vyhlížet jaro. Velikonoční svátky jsou letos velmi brzy, proto se
na ně musíme dobře připravit - vynést Morenu, vyzdobit okna, namalovat
vajíčka a naučit se koledy.
Se zahradníkem Edou se na jaře chystáme na velké sázení. Děti si do svých
hrnců vysadí sazenici jahodníku, o kterou se budou do léta starat. Moc se na
to těšíme! Přejeme vám brzké jaro a více sluníčka!
Lenka Svatoňová

Je vesmír ve škole, nebo škola ve vesmíru?
Mach a Šebestová se vydali na planetu Ťap-Ťap, a když už máme ve škole utržené sluchátko,
využili jsme jeho kouzla a vydali se za nimi. Stalo se to hned po prosincové besídce, která se ještě nesla v
indiánském duchu. V novém roce jsme v lednu pilně studovali, aby bylo pololetní vysvědčení co nejlepší,
zároveň jsme ve škole zažívali nevídanou pracovní a výtvarnou výchovu, kdy z elektroodpadu vznikl řídící
pult naší kosmické lodi. Máme tu také ; modely rakety a astronautického vybavení, přístroj k určování
souhvězdí i při zatažené obloze, na sluneční soustavě se stále pracuje. Naše
kosmické snahy se naplno ukázaly při karnevalu, na který dorazilo množství
astronautů, mimozemšťanů i přírodních úkazů. Nechyběl Malý princ,
Marťanka, ani Černá díra. Všem rodičům patří poklona za pomoc s
nápaditými maskami! Další řadu aktivit, které proběhly v rámci vesmírného
výzkumu ve družině, si můžete prohlédnout na webových stránkách školy.
V rámci tělocviku jsme začali jezdit na plavecký výcvik do Broumova, tento
rok rozděleni do dvou skupin, navíc se státem dotovanou dopravou vlastním
autobusem. Tím se stalo dojíždění jednodušší a lepší podmínky si ani
nemůžeme přát.
Na škole brzy proběhne školní kolo recitační soutěže, která nás
všechny načas přiblížila světu poezie. Prolistovali jsme množství krásných
knih, vybírali jsme si básničku, psali ji, kreslili - ale hlavně se ji učíme
přednášet. Někdo s většími, někdo s menšími úspěchy. Spolužáci v
obecenstvu, kteří jsou také co nejlepšími porotci, náš výkon ohodnotí.
V březnu se chystáme zúčastnit matematické soutěže Klokánek,
uspořádat Noc s Andersenem, navštívit knihovnu a promítat ve škole filmy
festivalu Jeden svět pro děti. Máme se na co těšit, mimo jiné i na nové žáčky,
a proto pozor: Zápis dětí do první třídy proběhne na škole 10.dubna 2018.
S pozdravem Letům do vesmíru zdar!

Lenka Karpfová

Hasiči
Před koncem roku, v sobotu 18. 11. 2017 jsme zavítali do Velkého Poříčí na stanici HZS. Zde jsme
úspěšně zvládnuli výcvik s dýchacími přístroji. Po návratu do Bukovice nás čekalo ještě jedno školení, a to
spojařské, práce s vysílačkami. Aby toho ten den nebylo málo, tak navečer jsme si vlakem zajeli do Černič
pro pohár za 1. místo v NHPL 2017. 27. 12. 2017 jsme si zahráli stolní tenis, vítězem se stal Partel Vl. ml.
Rok 2017 jsme zakončili inventurou.
V novém roce jsme nejprve zbilancovali ten minulý, a to na výroční schůzi, která se konala 19. 1. 2018 v
zasedačce obecního úřadu. Nyní provádíme úpravy ve výbavě naší cisterny, připravujeme soutěžní
stříkačku na sezonu, uklízíme na garážích. V letošním roce oslavíme 120 let založení sboru, a to 15. - 16.
6. 2018. Nyní už sháníme prostředky, připravujeme, vymýšlíme program. Na jaře provedeme sběr
železného šrotu, termín včas upřesníme.
Miroslav Sádovský ml.

NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI KROUŽKU MLADÝCH HASIČŮ ZA ROK 2017
V kroužku bylo v roce 2017 registrováno 27 dětí a mládeže.
Vedoucí a instruktoři pracující v průběhu uplynulého roku:
Vládik Partel, Mirek Leppelt, Láďa Prouza, Michal Rak, Mirek a Adéla Leppeltovi, Erik Tomčiak. Od září
2015, tj 2,5 roku mezi nás chodili Jana Letzelová a Aleš Trojtl z SDH Velká Ledhuje – od září rozjeli ve
svém sboru kroužek mladých hasičů. Všem patří veliké poděkování a dík za jejich ochotu pracovat v jejich
volném čase bezplatně s dětmi a mládeží.
Soutěžní sezóna mladých hasičů „v kostce“ - vedlo se nám výborně:
- jarní kolo 9 závodů, z toho 8x se ziskem medaile buď v kategorii mladší nebo starší nebo dorost,
- podzimní kolo 1 závod – 2 medaile dorost.
Do soutěže Východočeské stovky se zapsala Adéla Leppeltová, trénuje ji Luděk Luděk Krögler z
Meziměstí, hasičský olympijský vítěz roku 2017. Ze šesti závodů celkově 3. místo z 85 jednotlivců. Dále se
zapsala do Českého poháru. Ze 3 závodů je výsledkem 30. místo ze 106 jednotlivců z celé ČR.
Další akce kroužku mladých hasičů:
- plnění odborností - preventista, strojník, velitel, cvičitel – odbornosti získalo 20 dětí,
- výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí - s literární prací vyhrála okresní kolo Adéla
Nevoránková, postoupila do krajského kola.
V Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech
obdržela ocenění za 3. místo s literární prací.
V okresním kole se dále umístila Adéla Leppeltová
- 2. místo v literární a 2. místo ve výtvarné
kategorii.
- letní tábor – 14 dnů v červenci, zakrátko
oslavíme 60 let trvání táborů,
- vánoční setkání v hasičské zbrojnici – společně
s mladými hasiči z Velké Ledhuje.

V průběhu roku 2017 a na tábor nám přispěli svými dary, pomocí, materiálně či technicky: Obecní úřad
Bukovice, firma Hašpl Velké Poříčí, kamarád Wenkejd, rodina Rotterových z Velkých Petrovic, Cvikýřovi
z Broumova, firma Stavebniny-Elektro Grim, Veronika a Jirka Mrnkovi, Marta a Petr Rakovi, Herta a Libor
Franzovi, rodiče Jirmanovi z Police nad Metují a Střelecký klub Hubert Broumov - Olivětín. Velkým dárcem
je firma ManMat p. Soumar Police nad Metují.
V roce 2017 jsme získali dotaci:
- na tábor z rozpočtu Královéhradeckého kraje 14.000 Kč a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) 16.443 Kč. Finance jsme využili k pořízení cen za celotáborovou hru, táborovou olympiádu a na
materiál potřebný při táborničení.
- na materiálně technické vybavení (lavičky CTIF, přístřešek) od Královéhradeckého kraje 10.000 Kč a
z MŠMT 10.500 Kč. Celkem z dotací tedy 50.943 Kč.
V těchto dnech zašleme (mimo jiné práce) do soutěže Požární ochrana očima zdařilé dílo Nikolase
Letzela. S jeho svolením Vám báseň přinášíme v tomto vydání zpravodaje. Doufáme, že mu dílo nikdo
nezcizí…
Přítel i nepřítel
Voda, bez ní nelze žít.
Oheň, ten musíme mít.
Však při nadvládě jednoho z nich
nás hezky rychle přejde smích.
Stačí byť jen jedna sirka
nebo tři dny pršení.
Na hladině ptačí pírka.
Shoří celé stavení.

Hasiči objevují,
kde se plamen skrývá.

Auto vyráží,
maják bliká.
Kupřed k cíli
voda stříká.
Oheň lapá po dechu.
Vody neubývá.

Nepřítel je poražen.
Žal i hasiči stárnou.
Pět křížků na zádech,
nerozkousají ořech.
Proto mladí hasiči,
se v Bukovici cvičí.

Monika Leppeltová, vedoucí mládeže SDH Bukovice

JARNÍ TVOŘENÍ
Zveme vás na jarní posezení s tvořením, které se
uskuteční ve středu 14. března 2018
v 17 hodin na Obecním úřadě v Bukovici.
Můžete si donést proutky a březové větve, přízdoby,
vejdunky, košíky, věnečky…
Některé přízdoby budou na místě k zakoupení a snad
budou i březové větve.

Police nad Metují
Radešov
Suchý Důl a Slavný
Machov, Srbská
Bezděkov nad Met.
Pěkov a Hony
Žďár nad Metují
Bukovice
Hlavňov
Celkem

78 465,00 Kč
5 191,00 Kč
11 504,00 Kč
25 002,00 Kč
15 711,00 Kč
10 973,00 Kč
16 712,00 Kč
10 229,00 Kč
5 912,00 Kč
183 240,00 Kč

