Informace pro občany – duben 2018
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech se těšíme příchodu jara, dlouho očekávaného a pro mnohé nejkrásnějšího ročního období.
Oslavili jsme Velikonoce, pro někoho symbol příchodu jara, jinak nejvýznamnější křesťanský svátek a
těšíme se na první máj, svátek zamilovaných a jeho předvečer, na pálení čarodějnic. Věřím, že se stejně
jako v minulých letech sejdeme v hojném počtu a tyto krásné tradiční zvyky společně oslavíme.
Na únorovém veřejném zasedání jsme schválili rozpočet obce na rok 2018, v příjmové části ve výši 5,26
mil. Kč, ve výdajové části 6,17 mil.Kč. Výdaje budou tedy vyšší než příjmy, ovšem v současné době je
možné získat zajímavé finanční částky ať už z rozpočtu EU nebo rozpočtu státního a bylo by chyby toho
nevyužít, i za cenu rozumného zadlužení obce.
Akce co do finanční náročnosti největší, výstavba sociálních bytů nad prodejnou potravin, se trochu
opozdila. Ze mě neznámých důvodů byl termín výzvy Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) posunut na 14.6., původně měl být vyhlášen na
podzim r.2017. Tím se trochu ztrácí naše výhoda perfektně připraveného projektu a hrozí převis žádostí.
Na výzvu je vyčleněno celkem 706 mil. Kč a musíme doufat, že nám specializovaná firma Profesionálové
s.r.o. zpracuje žádost takovým způsobem, že se na nás dostane. O dalších připravovaných nebo již
hotových projektech popíšu níže....
Nový obecní rozhlas již vysílá ...
Patrně jste si již všimli, že již po více než 18 měsících funguje nový digitální bezdrátový rozhlas. Instalace
od dodavatelské firmy Melka - City Care Přerov byla bleskurychlá a velice profesionální, nyní je na nás,
abychom ve zkušebním období odhalili případné nedostatky. Proto prosím sledujte, jak tlampače ve Vašem
okolí fungují a případné požadavky na snížení nebo zvýšení hlasitosti nahlašte (ještě jsme ovšem
nesundali ty původní tlampače, ty hrát samozřejmě nebudou).
Ještě zopakuji, že akce byla provedena v rámci dotačního titulu "Protipovodňová opatření obce Bukovice"
ze strukturálního fondu EU Operační program Životní prostředí (OPŽP).
Součástí projektu bylo vyhotovení digitálního povodňového plánu a realizace lokálního výstražného
systému v ochraně před povodněmi, konkrétně tedy dvou vodoměrných stanic s ultrazvukovým snímačem
pro měření vodních stavů v Pěkově a Hlavňově a srážkoměrné stanice pro měření srážek v Pěkově.
Vodoměrné stanice poskytují informace o aktuální situaci a průběhu stavů hladin na vodním toku, tedy
změny a trendy stavů hladin, pozice hladiny ve vztahu ke stupňům povodňové aktivity a překročení
limitních hodnot. Srážkoměrná stanice poskytuje informaci o aktuální srážkové situaci a průběhu deště
(suma deště za zvolený časový interval, klouzavé úhrny srážek, překročení limitních hodnot, změny a
trendy srážek). Telemetrická stanice pak měří, vyhodnocuje a řídí sběr dat z připojených čidel, provádí
vyhodnocení měřených dat a jejich archivaci v měřicí jednotce. Přenosový GPRS modul pak zajišťuje
přenos dat a odesílání alarmových SMS zpráv při překročení nastavených limitních hodnot pěti občanům
naší obce a na Integrovaný záchranný systém.
Součástí akce je též vyhotovení digitálního povodňového plánu. Pro případné zájemce, povodňový plán
je ke shlédnutí na adrese https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/bukovice a je to zajímavé počtení.
Celkové způsobilé výdaje projektu byly 1,391 mil.Kč, příspěvek OPŽP prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí je 964.265 Kč. Je to tedy náš první evropský milion a věřím, že nebude poslední.
Pokračováni rekonstrukce budovy OÚ
Další akcí, která se rýsuje, je dokončení rekonstrukce hasičárny a zateplení celého objektu obecního
úřadu. Jak jsem psal již minule, rozjela se činnost MAS Stolové hory a koncem dubna bude vyhlášen

dotační titul IROPu „Rozvoj materiálních podmínek pro fungování jednotek požární ochrany v obcích MAS“,
na který je pro naší MAS Stolové hory vyčleněno 8,9 mil. Kč. Do tohoto dotačního titulu přihlásíme
dokončení rekonstrukce hasičárny dle již hotového projektu, tedy vybouraní podlahy na garáži, její snížení
a provedení nové včetně podlahového topení, osazení nových vrat a dveří do skladu a předláždění části
žulových kostek před garáží. Výše dotace je až 95% a ačkoli ještě čekám v naší MASce trochu tahanice,
náš požadavek na 1,67 mil. Kč by snad měl být plně uspokojen.
Po dohodě se zpracovatelem žádosti o dotaci, ing.Škodou z Východočeské rozvojové s.r.o., za
předpokladu, že třetí část projektu, zateplení obvodových zdí a střechy celé budovy v ceně cca 1,25 mil.Kč,
by nám IROP shodil ze stolu, budeme toto realizovat zase z Operačního programu Životní prostředí. Zde je
již dotace pouze 40% ní, a to za předpokladu dosažených tepelných úspor, ovšem akce by se dělala
najednou a vynaložené částky se nám jistě vrátí v úspoře za protopený zemní plyn.
O přidělení dotací by mělo být definitivně rozhodnuto během několika měsíců, realizace by pak přicházela
v úvahu v r.2019. Věřím, že se vše podaří a že budovu čp.78 budeme mít na mnoho let v perfektním stavu.
Oprava opěrné zdi potoka u čp.50 a vybudování části kanalizace v obci Bukovice
Tuto akci slibujeme dotčeným obyvatelům již dlouho, proto jsme se k ní odhodlali pro letošní rok. Není to
technicky a stavebně jednoduché, nezískáme na ní dotaci, ale zeď je ve špatném stavu a odkanalizovat
postupně zbytek obce je i povinností vůči životnému prostředí. V únoru jsem tedy vyhlásil vzorové výběrové
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou v souladu s ustanovením § 6 a § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Obeslal jsem ji, po dohodě se stavební komisí,
pěti místním stavebním firmám - Movis s.r.o., Petr Loskot, Bezedos s.r.o, Václav Klíma a Broumstav s.r.o.
s požadavkem na termín dokončení prací do 1.9.2018.... a nabídka nepřišla ani jedna !!!
Stavební firmy jsou zahlceny prací, je možné, že únorový termín byl už pozdní.
Protože akci za cca 0,9 mil.Kč nemůžeme dělat bez výběrového řízení, budeme muset vyhlásit nové a
situaci řešit operativně ...
starosta

Odpady
S nástupem jara přichází práce na našich zahrádkách a nemovitostech a s ním vzniká rostlinný
biologicky rozložitelný odpad. Odpad můžete samozřejmě nosit do kontejneru za hřištěm. Již při prvním
svozu však byla hlášena přítomnost igelitů a dokonce i plechovek v kontejneru. Takže si zopakujeme, že
do kontejneru patří jen a pouze rostlinný odpad bez příměsí, hříšník tímto jen přidělává mnoha dalším
lidem zbytečné starosti.
Dále bych Vás chtěl požádat, abyste se snažili snižovat objem odpadu, velké větve nařezat na menší
části atd... Na likvidaci bioodpadu je nejdražší doprava, snažme se kontejner co nejvíce vytížit.
A poslední nepříjemnou věcí, kterou již se sousedním městem řeším je, že do kontejneru nám sypou
odpad i občané občané Police n.M. Nevím v jak velké míře, je to nemožné uhlídat, pokud byste se s něčím
podobným setkali, okamžitě dotyčného vypoklonkujte, ideálně ho vyfoťte, jsou mechanismy, jak toto
pokutovat. Vlastně jsou to naše peníze, o které tímto zbytečně přicházíme ....
starosta

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 2.května 2018 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.
Smuteční vývěska
Protože se zavřenou prodejnou potravin pozbývá informační tabule u prodejny smysl, pořídili jsme novou
vitrínu pro smuteční oznámení vedle informačních vývěsek u obecního úřadu. Klíček k ní poskytneme na
úřadě nebo předseda sociální komise Marta Raková.

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 17. dubna 2018 v 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Účetní závěrky za r.2017 2. Dodatek smlouvy s DSO Lesy Policka
3. Různé
Těšíme se na Vás

Duben ve škole
Jaká je nálada ve škole? Myslím, že jarní. Pozorujeme to nejen na zahradě a za okny tříd, ale ani
chování našich žáčků nás nenechává na pochybách, že zima je definitivně za námi. Po kopcích a
kopečcích za Jonatánem už nechodíme sněhem, ale naopak plánujeme výpravy a výlety plné sluníčka.
Téměř všechny děti se zúčastnily tradičního přespání ve škole na Noci a Andersenem. Tentokrát jsme si
přiblížili Povídání o pejskovi a kočičce a seznámili jsme se se samotným panem Čapkem (díky Pavlu
Žákovi). Dál jsme si hráli s Jonatánem a pátrali po zmizelé dvojici Macha a Šebestové. Kolem půlnoci se
oba šťastně našli! O nástrahách a dobrodružstvích, která se u toho dala zažít, se dočtete víc ve slohových
pracích na webových stránkách školy. Co se čtenářství týče, v nejbližších dnech zavítáme všichni do
polické knihovny zažít nový program pro čtenáře s názvem Spolkla mě knihovna.
Nad problémy dětí ve světě i u nás se naši žáci zamysleli prostřednictvím krátkých dokumentárních
filmů Jednoho světa na školách, které doplňovala beseda o promítaných filmech. Děkujeme studentům
gymnázia Broumov Ester Hadašové a Antonínu Mrázovi za moderování diskuze i za ochutnávku
veganského jídla.
Dvě matematické soutěže prověřily schopnosti našich žáků, Matematický klokan a Pythagoriáda. Klokan
je určen téměř všem žákům (kategorie 2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník). V mladší kategorii se na nejlépe
umístili Kryštof Brát, Jaroslav Mareš a Veronika Karpfová, ve starší Jarmila Troutnarová, Kateřina Vacková
a Daniel Marel. Blahopřejeme k výborným výsledkům. Pythagoriáda je sice určená pro páťáky, ale
vyzkoušely si ji i mladší děti, které rády řeší úlohy. Úspěšnou řešitelkou se stala K.Vacková s 11 body,
pěkný výsledek měla J.Troutnarová s 9 body a D.Marel a V.Karpfová se 7 body.
Vybrané družstvo nejlepších střelců se zúčastnilo turnaje ve vybíjené školních družin. Výsledky jsou rok
od roku lepší. Tentokrát jsme skončili pátí ze sedmi školních týmů. Gratulujeme!
Dne 10. 4. se konal zápis pro žáky 1. ročníků, kteří nastoupí v září 2018. K zápisu se dostavilo 9
předškoláčků. Pro další školní rok žádáme o navýšení kapacity školy na 48 žáků, abychom se všichni vešli.
V nejbližších dnech nás čeká Den Země, přírodovědná soutěž a Zahradní slavnost. Děkujeme všem, kteří
svým dílem přispívají k dobrému chodu školy a zveme Vás na Zahradní slavnost, která se koná v pátek 25.
5. 2018 od 16 hodin.
Lenka Karpfová

Zprávičky ze školky
Jaro je konečně tu a ve školce si právě prozpěvujeme: "Zazářilo jarní slunce oblohou, probuďte se
spáči, vše je na nohou..." Nohy a samozřejmě šikovné ruce našich dětí jsou každý den v plném nasazení.
Od března jsme vyráběli spoustu dekorací na velikonoční výstavu, pekli jidáše, vyzdobili školku na jaro.
Slavili jsme Den s Andersenem, při kterém nám po celý den pomáhali se čtením pohádek rodiče i
prarodiče. Předškoláci velmi úspěšně zakončili plavecký výcvik a většina z nich byla v den Zápisu přijata do
1. třídy základní školy.
Dále nás čeká pravidelná návštěva polické knihovny a starší děti pohádka "Malá čarodějnice" v
hronovském divadle.
Náš zahradník Eda nám teď radí, co a jak udělat na
zahradě. Právě jsme se pustili do sázení jahod. Pro
sazenice jsme se vypravili do zahradnictví v Polici. Hlínou
jsme naplnili naše hrnce a můžeme sázet. Každý se o svou
jahodu bude starat až do léta.
Dubnový Den Země plánujeme oslavit exkurzí na ČOV,
kde se chceme podívat, jak se čistí voda. V květnu
připravíme maminkám překvapení k jejich svátku a pak
samozřejmě všechny zveme na 6.ročník Zahradní květinové
slavnosti, nově s kapelou Metuje. Červen je doba výletů a i
naše školka se na něj chystá. Letos chceme navštívit zámek
a medvědy v Náchodě.
Přejeme všem krásné sluníčkové jaro!

Informace k zápisu do MŠ Bukovice
Zápis dětí do MŠ Bukovice na šk. rok 2018-19 se koná ve čt 10. května 2018 od 9h do 15. 30h v MŠ.
Lenka Svatoňová

Z činnosti Sokola Bukovice
Výstavba sportovního areálu
Katastrálnímu úřadu v Náchodě byl na základě darovací smlouvy mezi TJ. Sokol Bukovice a obcí Bukovice
podán návrh na vklad pozemku st.p.č.103/1 a budovy čp.94, sokolovny do vlastnictví obce Bukovice.
K mému zděšení byl návrh zamítnut. Důvod se může zdát být malicherný, v darovací smlouvě se jedná o
budovu čp.94 a pozemek st.p.č. 103/1. Bohužel, součástí sokolovny je na listu vlastnictví též samostatný
sklad nářadí, stojící navíc částečně na cizím pozemku č.103/2, tudíž darovací smlouva je neúplná. Po
dohodě katastrální úřad vyhověl alespoň v případě pozemku, aby projekt výstavby sportovního areálu
nebyl zbržděn. O dokončení převodu sokolovny na obec musím jednat s ČOS, věřím, že to spraví jedno
prohlášení.
O tom, že to s budováním významného tenisového stánku v Bukovici myslí Petr Hauk vážně, svědčí i
vývoj dění v tenisovém oddílu Sokola Bukovice. Do Východočeské krajské soutěže 2.třídy smíšených
družstev jsou přihlášena již dvě družstva !!!
Za A-družstvo bude hrát polická parta bývalých fotbalistů, Hauk, Čermák, Kučera, Tauc a s nimi Honza
Kubín, který hrával v Bukovici dlouhodobě soutěž okresní, za B-družstvo pak mladí střelci z Hronova a
Machova, Marx, Kleprlík a Rýgl. Jména děvčat mně v současné době nejsou známa, ale to není asi tak
důležité, jsem přesvědčen, že to bude skoro každou sobotu hezké podívání.
Pro případné zájemce přidávám rozlosování pro obě družstva :
28.4. Sokol Bukovice B - TK Lomnice n.Pop.
5.5. Sokol Bukovice A - TK Česká Skalice
Lokomotiva Trutnov B - Sokol Bukovice B
19.5. TJ Chlumec n.C. B - Sokol Bukovice A
Sokol Bukovice B - TK Semily B
26.5. Sokol Bukovice A - LTC Nový Bydžov C
9.6. Sokol Bukovice A - TJ Červený Kostelec B
Sparta Úpice - Sokol Bukovice B
16.6. TK Náchod - Sokol Bukovice A
Sokol Bukovice B - Spartak Vrchlabí
23.6. Sokol Bukovice A - LTC Jaroměř
TK Studenec - Sokol Bukovice B
Stolní tenisté ukončili svou soutěž, regionální přebor I.třídy, na 4.místě tabulky.
1.TJ Sokol České Meziříčí B
24
19 3 2 282:150
65
2.TJ Sokol Vysoká Srbská A
24
18 1 5 272:160
61
3.TJ Knauf Lipí A
24
13 6 5 237:195
56
4.TJ Sokol Bukovice A
24
11 8 5 240:192
54
5.TTC Nové Město nad Metují B
24
9 6 9 210:222
48
6.TJ Sokol Žďárky A
24
8 8 8 208:224
48
7.TJ Lokomotiva Meziměstí A
24
11 1 12 238:194
47
8.TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 C
24
9 5 10 225:207 47
9.TJ Náchod B
24
8 6 10 199:233
46
10.TJ Červený Kostelec-Horní A
24
7 4 13 202:230
42
11.TJ Náchod C
24
7 4 13 190:242
42
12.TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 D
24
8 1 15 198:234
41
13.TJ Slovan Broumov C
24
1 1 22 107:325
27
Konečné umístění je poměrně úspěchem, protože soutěž měla letos velice dobrou úroveň. Za družstvo
nastupovali tradiční hráči, P.Šubíř s 93% úspěšností, J.Thér s 59% úspěšností, L.Průša (56%), P.Pohner
(39%) a V.Kollert s 29% úspěšností.
Na tomto místě je také dobré si připomenout, že v prvním červencovém týdnu, 1. - 6. 7. 2018, se
v Praze, na stadionu v Edenu, uskuteční XVI. všesokolský slet. Od předchozích sletů se v jednom
momentu bude lišit, připomene i 100. výročí vzniku našeho novodobého státu a stává se součástí
oficiálních celostátních oslav tohoto výročí. Stane se tak i holdem těm sokolským generacím a sokolům,
kteří stáli u zrodu československých legií v době 1. světové války, bojovali v ní za vznik samostatného státu

a krátce po jeho vzniku chránili se zbraní v ruce jeho území. K shlédnutí bude celkem 11 pódiových
skladeb skladeb, od nejmenších předškoláků až po vystoupení seniorů. A protože pod hlavičkou Sokola
Police n.M. nacvičují sletovou skladbu pro mladší žactvo i děti z naší školy, připomenu zde i termíny
sletových vystoupení v našem kraji :
19.května župní slet ve Dvoře Králové
3.června krajský slet v Hradci Králové
16.června oblastní slet v Novém Hrádku
MŠ
Jarní tvoření
Po úspěšném vánočním tvoření jsme se již těšili na jarní, i když to venku na jaro vůbec nevypadalo…Přišli
tvořit nejen ženy, ale i děti, muži, dokonce dorazili tři občané až z daleké Floridy (zrovna v Polici trávili
jarničky). Všichni odcházeli spokojeni, a kdo chtěl, mohl posedět u sklenky vína a popovídat si . Velký dík
patří rodině Hubkových, která nám poskytla materiál k tvoření – čerstvé březové větve. Díky za pomoc také
Hele Pohlové a Lídě Klímové.
Na další tvoření se těší Helena Geislerová

