Informace pro občany – září 2018
Vážení spoluobčané,
na sklonku léta horkého tak, jak ho asi málokdo z nás pamatuje, Vám po období dovolených popřeji hodně
sil a optimismu do zbytku roku.
V pondělí, 3.září jsme tradičně, rozzvučením zvoničky, otevřeli nový školní rok a přivítali nové prvňáčky.
Ve škole máme nyní 43 dětí, nevím, není-li to přímo rekordní číslo, ale svědčí to o dobrém zvuku naší školy.
V době prázdnin má obecní zastupitelstvo též prázdniny, práce však bylo více než dost, nejnáročnější
akce se konala právě ve škole.

Rekonstrukce odsávání ve školní jídelně
Na začátku června jsme se dozvěděli o úspěšné žádosti o dotaci na rekonstrukci odsávání ve školní jídelně
z Programu obnovy venkova u Královéhradeckého kraje. Jako dodavatel technologie byl vybrán p.Resl
s firmou SK Mont Česká Skalice. Již na začátku bylo jasné, že nastane trochu závod s časem, protože
osazení rekuperační jednotky je vzhledem k její velikosti technicky dost složité a školní jídelna potřebovala již
druhou polovinu srpna vařit. Do toho jsme zjistili, že odstavená myčka nádobí je ve stavu, kdy bude lepší
pořídit novou. Po rychlém výběrku byla vybrána myčka Fagor u firmy Gastro Theo a se školou bylo
dohodnuto, že si myčku zaplatí ze svého rezervního fondu. Ovšem při závěrečném zapojování
elektrospotřebičů oznámil p.Grim, že ze sporáku lítají hromy blesky a že je nerozum tento starý sporák znovu
zapojit. Takže jsme bleskově pořídili ještě sporák.
Vše se nakonec zvládlo i s vymalováním a školní jídelna 19.srpna začala vařit. Drobné nedostatky s hlukem
dodavatelská firma odstraní.
Celkový rozpočet akce :
- odsávání s rekuperační jednotkou … 429 tisíc Kč, 201 tisíc Kč hradí Královéhradecký kraj
- myčka nádobí ………………………. 130 tisíc Kč, hradí škola z rezervního fondu
- sporák ……………………………….. 93 tisíc Kč
- vodoinstalace a elektroinstalace …… 18 tisíc Kč
Celkové náklady na rekonstrukci školní jídelny tedy byly 670 tis.Kč, obec hradí 339 tis. Kč.
Jsou to samozřejmě částky nemalé, ovšem školní jídelna si tuto investici jistě zasloužila, c připravuje
obědy nejen pro naše žáčky, ale i pro seniory. Akce jistě přispěje k vytvoření lepšího pracovního prostředí
pro naše kuchařky, ale i pro naše děti a učitelský sbor.
Na závěr poděkování firmě Grim elektro a Miroslav Sádovský za pohotové řešení situace, Honzovi
Geislerovi, který si docela „máknul“ a především Jaromírovi Matějcovi za perfektní organizaci a dozor nad
celou akcí.

Posvícenské koláče jsme již pekli v novém prostředí
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Informace k rekonstrukci hasičské zbrojnice
Intenzívně spolupracujeme na podání žádosti k projektu Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH
Bukovice, předkládaného do IROP 2014-2020 prostřednictvím MAS Stolové hory, a současně i projektu
zateplení budovy hasičské zbrojnice Bukovice předkládaného do OPŽP. Obě žádosti nám zpracovává
společnost Východočeská rozvojová s.r.o. Nové Město nad Metují. V současné době se zpracovávají tzv.
Studie proveditelnosti.
Vyhlášení dotačního titulu naší MASkou se trochu opozdí. Pro MAS Stolové hory je vyčleněno 8,9 mil. Kč.
My se hlásíme s částkou 1,9 mil. Kč, která by měla pokrýt očekávané náklady včetně administrace dotace a
s výší dotace 95%. Vzhledem k tomu, že Nízká Srbská svůj požadavek na 3,5 mil. Kč pro rekonstrukci
požární zbrojnice úplně stáhla, souhlasil jsem, pro zachování dobrých vztahů, s posunutím termínu o cca 4 6 týdnů městu Hronov, který je s projektem výstavy hasičské zbrojnice pozadu. Bylo by také hřích těchto
peněz v rámci MASky nevyužít. Pokud tedy nedojde k nějaké hodně nepředvídatelné události, je
rekonstrukce hasičárny, 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 skoro jistá.
A zároveň bychom zateplili celou budovu za využití 40% dotace z Operačního programu Životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že dotační žádosti jsou včetně přezkoumání procesem opravdu zdlouhavým, rozhodnutí
přidělení finančních prostředků očekávám na jaře příštího roku.

Rekonstrukce silnice II/303
Další etapa rekonstrukce silnice II/303, od školy na konec objektu bývalé Veby trochu souvisí
s rekonstrukcí silnice na Ostašské ulici, která se trochu opozdila. Začátek prací je stanoven na druhou
polovinu září. V uplynulých dnech došlo ve velké části naší obce k výměně vodovodního potrubí společností
VAK a.s.. Zemní práce prováděla firma p.Daneše Středy z Hronova. Myslím, že s přístupem a kvalitou práce
obou firem musíme být maximálně spokojeni. A jak dopadne rekonstrukce vozovky se necháme překvapit.
Jistě jste si všimli, jak prokoukla zahrada u Berků. Vzhledem k tomu, že většina tůjí byla na pozemku
obce, nechali jsme je pokácet a pozemek vyčistit od náletových dřevin. Smrk bude pokácen v době
vegetačního klidu. To vše pro vytvoření parkovacích míst po rekonstrukci silnice II/303, kdy se parkoviště
dost změní. Projekt parkovacích míst ladíme s projektantem z oboru dopravně inženýrských staveb, ing.
Hronovským. Návrh je předán k posouzení dopravní Policii ČR a spočívá ve vytvoření 7 parkovacích míst za
stávající zastávkou a 4 parkovacích míst nad školou. K tomu jsme předběžně dohodnuti o směně cca 67 m2
pozemků s majitelem restaurace U Berků. Finanční prostředky na uskutečnění projektu budeme však teprve
shánět u Královéhradeckého kraje, např. v Programu obnovy venkova.

Deratizace
V pátek 10.srpna byl v naší obci proveden zákrok proti výskytu potkanů. Provedla jej
odborná firma DDD Miloslav Prouza z Vrchovin. Výskyt potkanů byl hlášen nejvíce v okolí
potoka a požární nádrže, vyhlodané díry se však objevily i na zahradách rodinných
domků. Do všech postižených míst a do vpustí splaškové kanalizace byly umístěny
sofistikované toxické nástrahy. Účinnost těchto opatření a další výskyt potkanů prosím průběžně nahlašujte,
další návštěvu deratizátora plánujeme před zimou.
Na vině tohoto nepříjemného stavu jsou jistě mírné zimy a letošní neobvykle horké léto, je však potřeba si
uvědomit, že potkan žije tam, kde pro to má podmínky. Takže prosím, nakládejme s biologickým odpadem
tak, abychom výskyt potkanů sami nepodporovali, určitě není rozumné zbavovat se zbytků jídla
splachováním do toalet, odhazování zbytků jídla do potoka je přímo zločin !!!
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Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 19. září 2018 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Finanční dar

2. Majetkoprávní záležitosti

Těšíme se na Vás

3. Rozpočtové opatření 4. Různé

Vinobraní
v pátek, poslední srpnový den, jsme pořádali vinobraní. K tanci a poslechu hrála cimbálová kapela Sudovjan
z Uherského Hradiště. Byla připravena ochutnávka 13 druhů přívlastkových a jakostních vín, k jídlu ovar,
klobásy, koláče. Účast byla asi ideální, ikdyž mohla být i vyšší. Více se asi nemá cenu rozepisovat, věřím, že
ti, co přišli, nelitovali.
Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli, hlavně obsluze v okýnku a ve stánku s ovarem, ti asi moc
z cimbálovky neměli. A především duši celé akce, Honzovi Hotárkovi, byl to jeho skvělý nápad.
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Nákup malotraktoru
Pro práce na našem lesním majetku byl pořízen malotraktor Kioti Ck4010, dodavatel Agrotip Široký, cena
780 tis.Kč, dotace z Programu obnovy venkova byla 400 tis.Kč
Bude využíván i na údržbě komunikací a majetku v obci. Kvůli plnění dotačních podmínek bude traktor 5 let
majetkem DSO Lesy Policka, poté přejde do našeho vlastnictví.

Vzhledem k dovolené obecního zaměstnance Honzy Geislera, připadla první jízda místostarostovi....
starosta

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 17. října 2018 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.

Léto nám pomalu končí
a já bych chtěla touto cestou poděkovat všem, co se starají s velkou láskou a péčí o své zahrádky
a hlavně taky těm co zkrášlují obec. I když trávník díky letošnímu teplu a suchu vypadá trochu
jako měsíční krajina, tak ale záhonky a truhlíky na oknech kvetou záplavou barevných květin.
Jen bych chtěla poprosit majitelé živých plotů a stromů, hlavně u chodníku, aby je pravidelně
stříhaly a měli je zároveň se svým pozemkem. Chodníky nejsou tak široké a přerostlé keře
tam překážejí.
Všem moc děkuji a přeji krásný zbytek léta Marta Raková

Putování s krajánkem
Po krásném hřejivém létu už tu máme opět nový školní rok. Tentokrát budeme putovat s krajánkem. A proč
zrovna s krajánkem? Protože budeme vandrovat krajem od mlýna k mlýnu a budeme se toulat po krásách
českých. Připomeneme si a společně tak oslavíme 100. výročí vzniku Československé republiky.
Naše škola letos téměř "praská ve švech". 3září jsme s panem starostou u bukovické zvoničky přivítali 43
žáky, z toho 8 nových prvňáčků. Do začátku jejich vzdělávání jim přeji hodně radosti ze získávání znalostí a
dovedností. Hodně štěstí a úspěchů také přeji naší čerstvé absolventce Jarmilce Troutnarové, která nyní
studuje na osmiletém Gymnáziu v Broumově.
O prázdninách se ve školní kuchyni budovalo... Velký dík patří obci Bukovice v čele s panem starostou, Ing.
Milanem Šrůtkem za modernizaci naší kuchyně, do které bylo nainstalováno nové odsávání a zakoupen
sporák. Škola svým dílem také přispěla pořízením nové myčky.
Letos se náš pedagogický sbor na ZŠ rozrostl o dvě paní učitelky: Mgr. Jitku Pešinovou a Bc. Ester Kurovou.
V MŠ v tomto školním roce vypomáhá paní Ivana Hornychová. Přeji novým kolegyním i všem ostatním
zaměstnancům hodně sil a trpělivosti.
Všem žákům a jejich rodičům přeji pohodový školní rok 2018/19!
Mgr. Irena Dobiasová za ZŠ a MŠ Bukovice

Hasiči:
Výjezdová jednotka:
1. výjezd 27. 7. 2018 - Hvězda - lesní požár, doutnající ohniště - 3 členové
2. výjezd 4. 8. 2018 - Teplice nad Metují - Bohdašín - Nové Dvory - požár pole - 5 členů
3. výjezd 16. 8. 2018 - Machov Řeřišné - požár lesa - 4 členové
Členové jednotky se pravidelně schází každé pondělí - údržba, zkouška techniky. V obci se provedl sběr
železného šrotu. Ve f. Hauk byla provedena technická pomoc f. Bezedos.
Soutěžní družstvo:
Soutěžní družstvo se pravidelně schází ve stejném složení jako v minulém roce. Objíždí soutěže Náchodské
hasičské Primátor ligy 2018.
12. 5. 2018 - Nahořany - 31,47 s. - 2. místo
19. 5. 2018 - Lhota za Č. Kostelcem - 26,20 s. - 1. místo
9. 6. 2018 - Blažkov - 52,15 s. - 11. místo
23. 6. 2018 - Černčice - 27,13 s. - 3. místo
21. 7. 2018 - Meziměstí - 26,41 s. - 6. místo - Podorlická liga
25. 8. 2018 - Vysokov - 23,18 s. - 2. místo
1. 9. 2018 - Nový Hrádek - 30,96 s. - 7. Místo

120 let SDH Bukovice
15. - 16. 6. 2018 jsme uspořádali oslavy k založení sboru. V pátek 15. 6. proběhla v zasedací místnosti
obecního úřadu slavnostní schůze. Schůze se zúčastnili členové sboru, zástupci z OSH, z HZS, okolních
sborů, starosta obce. Byly přečteny zprávy z historie, tak i ze současnosti sboru, doplněny promítáním.
Následovalo předání ocenění členům sboru, volná zábava. Občerstvení zajistil M. Exner, hudbu "Piškot".
V sobotu 16. 6. byl připraven bohatý program, jak pro děti, tak pro dospělé. Akce začala okolo 13 hodiny
příjezdem účastníků IZS. Jako první se nám představila zásahová jednotka Policie ČR z Náchoda, ukázka
zadržení dvou lidí z auta při předávce drog. Následovali hasiči ze stanice Náchod se svým novým žebříkem
Iveco, záchrana osob z výšky. Rozstříhání auta předvedli hasiči z Police a společně s kolegy z Meziměstí a
jejich čtyřkolkou ukázali vyproštění, záchranu, transport zraněné osoby. Členové MP Broumov představili
výcvik svých psů, Slavenští hasiči uhasili dům z papíru, "poličáci" hořící automobil. Po celé odpoledne si
každý mohl prohlédnout, vyzkoušet veškerou techniku. Pro děti bylo připraveno hodně atrakcí: malování na
obličej, kolotoč, koutek s vodou, projížďky na čtyřkolce, kopec pěny (hasiči Jetřichov). Po celé odpoledne
hráli Slaveňáci. Večer začal svou šou trialista Petráček z Prahy. K poslechu, k tanci hrála kapela Bladex-rock
z Rychnovska. Po úplném setmění proběhla ohnivá šou Akáda a Meče blesky ze Šumperka. Po celý den
bylo připravené bohaté občerstvení, počasí po přálo, akce se vydařila. Poděkování patří všem
organizátorům, sponzorům:
Miroslav Sádovský ml.

Bukovický zadek
11. 8. 2018 - 4. ročník soutěže o nejrychlejší sání. Akce se opět konala na place u Grimů, velký dík za
půjčení, vyklizení!! Soutěžilo se o hodnotné ceny, soutěž probíhala ve dvou kategoriích - muži, ženy. V té
ženské se nejvíce zadařilo družstvu z Velkých Petrovic, mezi muži kraloval Ohnišov. Celým odpolednem
provázel DJ Skřivan.
V letošním roce nás ještě čeká uspořádání domácí soutěže a to v sobotu 15. 9. 2018 v Polici nad Metují za
čerpací stanicí. A v listopadu vyhlášení NHPL, které bude ve Žďárské hospodě.
Kulturních a sportovních akcí by se dalo uspořádat více, ale bohužel chybí zázemí. To věčné stěhování lavic,
stanu, atd. je fakt náročné. Snad bude lépe ...
Miroslav Sádovský ml.

TÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
Od 1. do 14. července letošního roku se uskutečnil tradiční tábor mladých hasičů. Celotáborová hra
se letos nesla v duchu „Tajemné Transylvánie“. Děti prošly zkouškami, aby se z nich mohli stát detektivové.
Poté všichni odjeli do Transylvánie, kde místnímu hraběti našli nové obydlí a zakoupili ho pro něj. Jakmile
však pro hraběte začaly pracovat, pomalu ale jistě se o hraběti dozvěděly spoustu zvláštních věcí, ze kterých
nakonec vyšlo najevo, že hrabě je vlastně upírem. Nejprve se hraběte chtěli zbavit a zničit ho, ale hrabě je
nakonec přesvědčil, že být upírem vlastně není vůbec strašné a ostatním lidem to také nevadí. Ze všech
táborníků se nakonec stali upíři a spolu to oslavili na závěrečném Plesu upírů.
Během tábora nás také navštívili hasiči z Nízké Srbské, kteří si pro děti připravili zajímavé soutěže.
Navštívili jsme broumovskou střelnici Hubert, která jistě byla pro zúčastněné nezapomenutelným zážitkem.
Stejně jako každý rok i letos vynikající kuchyni zajistil Láďa Prouza s Blankou Partelovou, kteří nám celých
čtrnáct dní rozmazlovali naše chuťové buňky. Tábor byl velice vydařený, moc jsme si ho užili a zvládli ho i ti
nejmenší z nás. Na tábor jsme získali dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také dotaci
Královéhradeckého kraje.
Kačka Vašatová – tábornice

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
se začal opět scházet každý pátek od 16 do 18 hodin.
Kdo z dětí (od 6 let) máte zájem naučit se něco
z hasičiny, práce s mapou a buzolou, zdravovědy,
přírody, táborničení, chcete si zastřílet si ze
vzduchovky…, neseďte u počítačů a mobilů a přijďte
mezi nás!

Sokolský slet
…. zmínil jsem se o tom již u vítání prvňáčků u zvoničky, ale slíbil jsem to, na přání slzících rodičů, uvést i do
našeho zpravodaje. Za ně a za děti, cvičící 5.-6. července na XVI. Všesokolském sletu v Praze, velké
poděkování paní učitelce Kollertové za tu spoustu času, kterou věnovala našim dětem při nácviku skladby.
Výsledek stál za to a pro děti i rodiče to bude jistě nádherný zážitek na celý život
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Vítězství zástupce Bukovice v soutěži
O pohár starosty města Letovic
25. srpna se konala v areálu hasičské zbrojnice
v Letovicích soutěž O pohár starosty města
Letovic v podzvedu činky.
V této soutěži šlo o to jednoduše zvednout co
nejvíce kg na této čince. Přímo za naši obec zde
startoval Jakub Binar který výkonem 320kg
ovládl jak kategorii svoji (junioři) tak také pořadí
celkové.
L.B.

76. ročník volejbalového turnaje
V sobotu, 25.srpna, se na bukovických kurtech konal již 76.ročník tradičního osvícenského volejbalového
turnaje. Vzhledem k různým okolnostem, dovoleným atd., byl turnaj pojat jako akce obce Bukovice a takto
tomu bude patrně i v následujících letech.
Po několika ročnících, kdy nás omezovalo vyschlé prameniště užívané ke kropení kurtů, jsme nemuseli
prosit hasiče. Voda se již čerpá z nového vrtu budovaného s ohledem na projekt tenisového areálu p.Hauka.
A naštěstí, v noci před turnajem vydatně zapršelo. Celkový stav volejbalových kurtů před turnajem také nebyl
nejlepší, ovšem dva členové zastupitelstva tomu věnovali jedno odpoledne a výsledek byl celkem uspokojivý.
Turnaj byl opět uspořádán výhradně jako turnaj smíšených družstev, tedy s minimálně dvěma ženami
v každém družstvu, jinak to již dnes není možné organizovat. Celkově se dostavilo 6 družstev, opět o trochu
méně než loni. Proto jsme je nerozdělovali do dvou výkonnostních kategorií, ale hrálo se systémem každý
s každým, na dva sety. Zvítězilo jednoznačně družstvo „Je to venku“ složené z aktivních volejbalistů Hronova
a Červeného Kostelce před tradičními účastníky turnaje, týmy „Sport Hotárek“ a „Kousadla“.

Organizace se potýká stále stejným problémem. Volejbalových hráčů spíše ubývá, ti lepší nakonec nevědí,
jestli si u nás vůbec kvalitně zahrají, konkuruje turnaj v Jezbinách, konkuruje teplický festival. Tradici turnaje
se ale budeme dále snažit udržovat i za cenu, že by se ho účastnili jen rekreační hráči.
Poděkování patří sponzorům, především Elektro Rudolf, Pepsico a.s. Teplice n.M., Sport Hotárek,
Topenářství Sádovský, Koloniál Renata, Lékárna Kuklík, Grim a synové,
Z mé strany děkuji všem, kteří se podíleli na celé přípravě turnaje, na přípravě řízků a posvícenských koláčů
a též Alence, Dianě a Martině za celodenní obsluhu kantýny. A jako loni píšu, že do 100. ročníku vydržíme
MŠ

Tenisový turnaj čtyřher
První srpnovou sobotu pořádal Sokol Bukovice další ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách. Zúčastnilo se jej
26 tenistů. Tenis se v Bukovici hraje na velmi slušné úrovni, máme dvě družstva hrající krajskou soutěž,
samozřejmě s hráči z okolních míst a obcí.
Turnaj byl rozdělen do dvou výkonnostních kategorií. Sedm párů hrajících závodně hrálo ve skupině každý s
každým na jeden set, poté play-off. Ve finále zvítězili poličtí Petr Hauk s Kamilem Švorčíkem před Hronováky
Kleprlíkem a Rýglem.
V turnaji amatérů hrálo 6 párů každý s každým na jeden set. Zvítězila dvojice Axman-Šrůtek (ano, čtete
dobře, starosta, bez chlubení  ) před Jirmanem s Kejdanou, třetí byli veteráni Semirád s Homolkou.
Pochvala patří jistě hlavnímu organizátorovi, Petru Skalickému, za bezchybnou organizaci, včetně
občerstvení
MŠ

16. všesokolský slet 2018
13 dětí z bukovické školy a 3 děti z Police nacvičovaly celý minulý školní rok v naší sokolovně pod vedením
Pavlíny Kollertové a Martiny Macounové skladbu „Děti, to je věc“ od autorů Uhlíř-Svěrák. Od května se pak
účastnily místních sletů v našem kraji a měli jste možnost vidět je cvičit také na květinové slavnosti. Od 30.6.
do 6.7. všechny čekal náročný týden v Praze s bohatým programem. Každý den nácviky na stadionu Eden
ve velkém teple, noční výstup na Petřín, návštěva ZOO a historických míst Prahy, galaprogram v O2 aréně...
Vše vyvrcholilo čtvrtečním večerním a pátečním odpoledním vystoupením v hlavním programu. Kdo se nejel
podívat do Prahy, mohl sledovat na televizních obrazovkách a za sebe mohu říct, že nejen děti, ale všichni
cvičenci zaslouží velký obdiv, protože výsledek byl velkolepý. Eden tolik lidí, energie, potlesku, dojetí i radosti
snad nezažil… Naše děti přijely domů sice unavené, ale spokojené, plné zážitků a nových zkušeností. Za to
vše patří velký dík právě Pavlíně a Martině, které samy ještě zvládly tančit ve skladbě pro ženy. A další velký
dík patří Věrce Králové a Petře Kaufmannové, které v Praze pomáhaly s dozorem nad našimi dětmi.
Helena Geislerová (foto Jaroslav Obršál)

Informace k volbám do obecního zastupitelstva
Volby, včetně těch senátních, se konají 5.- 6.října.
Do voleb do obecního zastupitelstva, které bude opět devítičlenné, se přihlásilo 14 kandidátů, kterým byla
vylosována čísla. Volit budete jednotlivé kandidáty, a to zaškrtnutím maximálně devíti políček, volit ale
můžete i méně kandidátů, třeba i jednoho, ne však více než 9, to je pak hlasovací lístek neplatný, stejně jako
když ho vhodíte do urny nezaškrtnutý. Vše Vám samozřejmě vysvětlí členové volební komise.
starosta

