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Vážení občané,
rok 2018 uběhl jako voda a pomalu se chystáme na rok nový. Před námi je několik týdnů, jejichž
vyvrcholením budou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Advent začne letos první nedělí v prosinci,
2.12. a jako každoročně, v 16 h rozsvítíme na stromku svíčky, poslechneme si a zazpíváme vánoční
koledy s dětmi z naší školy, zahřejeme se čajem a svařeným vínem. I na letošní rok
jsme přichystali změnu, stromky budeme mít dva, jeden u školy, ale postavíme
ještě druhý, u budovy úřadu. A tam se letošní rozsvícení stromku bude konat.
Všechny Vás tímto na tuto krásnou tradiční akci srdečně zvu.
Nyní nás čeká nás pár dní shonu a předvánočních příprav. Přeji Vám, aby Vánoce
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
Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 5.-6.10. proběhly volby do zastupitelstev obcí České republiky. V naší obci
jsme tradičně volili 9-členné zastupitelstvo. To pak na ustavujícím zasedání dne
31.října zvolilo starostu obce, kterým je ing. Milan Šrůtek, místostarostou pak ing. Petr
Hejnyš. Dalšími zvolenými zastupiteli pak jsou, v abecedním pořadí, Miloš Berka,
Luboš Binar, Helena Geislerová, Jan Hotárek, Václav Kops, Jaromír Matějec a Marta
Raková. Za projevenou důvěru Vám za celé zastupitelstvo děkuji a věřím, že budete
s naší prací spokojeni.
Úkolem pro příští období bude zajisté zajištění finančních prostředků pro výstavbu a zvelebení
obce. Je velmi pravděpodobné, že prostřednictví naší MAS Stolové hory získáme 95% dotaci z částky
1,9 mil. Kč na rekonstrukci požární zbrojnice z IROPu, při té příležitosti zateplíme celou budou čp.78
s dotací 40% na částku 1,7 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí. Dotační žádosti jsou
podané, našemu projektu na úpravu zbrojnice bylo přiděleno 50 bodů ze 70, tudíž projekt splnil
podmínky věcného hodnocení. 5. prosince pak bude zasedat rada MAS, která by měla projekt schválit
a poslat na řídící orgán k závěrečnému ověření způsobilosti. Jak vidíte, je to velmi náročná, až titěrná
práce všem požadavkům poskytovatelů dotací vyhovět. Ale výsledek snad bude stát za to.
Máme též zadán projekt na vybudování umělého povrchu u základní školy, dotační titul ministerstva
školství bude vyhlášen do konce roku. O tom, zda dostaneme dotaci na výstavbu sociálních bytů nad
prodejnou, o které jsem psal již v minulých vydání zpravodaje, se rozhoduje v těchto dnech.
Určitě musíme vypsat nové výběrové řízení na opravu opěrné zdi Hlavňovského potoka a
vybudování části kanalizace až k čp.48, nejzásadnějším úkolem příštího roku bude ovšem vyřešení
parkování u školy….
Asi nejradostnější zprávou uplynulých dní je, že po mnoha letech je hotel U Berků konečně prodán.
Nová majitelka je z Prahy a podniká v oboru stravování v restauracích. Chce zde trvale bydlet a
nabízet ubytovací služby. Dále nechci předbíhat, samotná oprava celého objektu bude hodně náročná,
ale věřme, že se dočkáme toho, že si zase půjdeme v Bukovici na pivo a na dobré jídlo…
Shodou okolností jsme se v okolí restaurace dočkali druhého kola rekonstrukce silnice II/303.
Omezení bylo pro řidiče hodně nepříjemné, ovšem myslím, že stavební firma Eurovia i zhotovitel
stavby, Správa silnic Královéhradeckého kraje, měli akci dobře připravenou a proběhla bez větších
problémů a zdržení. Ocenit musím i jejich ochotu při řešení našich požadavků, např. při pokládce
kanalizačního potrubí nebo položení základů pro novou autobusovou čekárnu.

Zde musím připomenout, že rekonstrukce silnice je akce státní, dle projektu z r. 2015, který je
samozřejmě financován z evropských peněz. Jak jsem psal již v minulých vydání zpravodaje, od
začátku bylo zřejmé, že přijdeme o část parkoviště u školy. Na řešení nového parkování intenzivně
pracujeme, projekt parkovacích míst nad autobusovou zastávkou je prakticky hotov, vzhledem ke
stavu kanalizace ve škole jsme se rozhodli jej doplnit o pokládku nového kanalizačního potrubí. A pak
samozřejmě to nejdůležitější, sehnat na akci peníze, zdá se, že v nebližší době vypíše Min.pro místní
rozvoj dotační titul pro opravu místní infrastruktury a komunikací…
Další pozitivní zprávou je, že po asi 10 letech úsilí se podařilo dosáhnout zrušení přeložky silnice
II/303, tedy obchvatu naplánovaného v 70.letech minulého století, který vlastně nikdy nikdo nechtěl.
Nyní nás čekají složitá jednání o další změně územního plánu, vyjmutí půdy ze ZPaF, vypracování
studie zastavitelnosti a po určité době snad budeme mít k dispozici pozemky pro individuální výstavbu,
která by mohla přivést do obce nové, mladé lidi …..
starosta

Posezení se seniory
V neděli 18.11. pořádalo zastupitelstvo obce tradiční posezení se seniory. K tanci a poslechu hrál
p.Čížek ze Studnice, občerstvení jsme zajišťovali u Martina Exnera, částečně i sami. Zúčastnilo se ho
24 místních obyvatel, možná jsme čekali účast vyšší, ale akce se nad očekávání vydařila.
Tak nejprve vyjádření jedné seniorky :
Vážení sousedé !
Zastupitelé obecního úřadu pořádali v neděli, 18.11. setkání s důchodci s malým občerstvením.
K tanci a poslechu hrál p.Čížek. Bylo to hezké sousedské setkání a je smutné, že se účastní tak málo
lidí. Domnívám se, že pro seniory není příliš mnoho vyžití a zábavy.
Chtěla bych poděkovat všem věrným účastníkům, Franzovým, Holubovým, paní Berkové,
Hejnyšové, Jirků a Sádovské. Ti všichni si rádi sousedsky popovídají.
Byly doby, kdy na setkání vyzval starosta i místostarosta ženy k tanci. To vše odvál čas.
Děkuji děvčatům za vzornou obsluhu a dobrou náladu. A přeji všem, aby se nenechali otrávit
některými zapšklými sousedy.
Marie Vítková
….. Komentář starosty
No, odvál neodvál, přece jen starosta a místostarosta bývali sami
již tak trochu v seniorském věku, a já upozorňoval, že strašně
nerad tancuju. A ikdyž zrovna dotyčnou jsem provedl, slibuji že se
příště polepším .
A možná dříve než za rok. My pořadatelé jsme byli atmosférou tak
nadšeni, že kromě tradičního setkání se seniory uvažujeme nad
pořádáním „Diskotéky pro starší a pokročilé“ .
A s poděkováním všem přítomným za účast a děvčatům za vzornou
obsluhu, ještě pár snímků ….
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 3. prosince 2018 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Rozpočtové opatření, provizorium 2. Dotace

3. Majetkoprávní záležitosti

4. Různé

Těšíme se na Vás

Výše poplatků pro r. 2019
Poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů činí 550,- Kč/osoba. Svozovým dnem pro rok 2019
zůstává pátek v lichý týden (počínaje datem 4.1.2019). Poplatek ze psů zůstal beze změny a činí
200,- Kč za prvního psa, 300,- za druhého psa. Za psa, jehož majitelem je občan senior, je stanoven
poplatek ve výši 150,- Kč.
Dlabání dýní
Letošní dlabači dýní (letos jich dorazilo přes 30) byli velmi zdatní,
protože za půl hodiny bylo vše vydlabáno, vyřezáno, žaludky
naplněny dobrůtkami a mohlo se jít strašit ven. Kdo však neměl
svíčky na baterky, šel letos potmě. Vítr nám škodil…Ale i přesto si
to děti s rodiči jistě užili. Největší dýni letos vypěstovali a
společnými silami vydlabali Hrábkovi, nejstrašidelnější obličej měla
Evička Hrušková, na které se „vyřádil“ její táta.
Děkuji za pomoc Hele Pohlové, paní Teichmanové za výborné
slané duchy a za rok se budeme zase těšit…
(Foto Josef Hruška, Helena G.)
Helena Geislerová

Podzim v naší škole
Letošní rok nás zastihl s připomínkou výročí 100 let vzniku
republiky. Ve škole a zvlášť ve školní družině děti provází krajánek
Matěj, který putuje postupně po všech krajích a seznamuje děti s
významnými informacemi o naší vlasti. Také pojí každý kraj s
tradičním řemeslem. Ve volném čase si už děti vyzkoušely, co
obnáší mlynářské řemeslo a semlely na ručním mlýnku hodně mouky. Díky ochotě pana Rudolfa
navštívily starý bukovický mlýn. Semletou mouku zužitkovaly v řemesle pekařském. V souvislosti s tím
uspořádala Pavlína Kollertová s Klárou Hadašovou dílnu pro rodiče, s možností seznámit se s krásou
pečení vlastního chleba. V těchto dnech se z malých pekařů stávají malí perníkáři a zároveň děti
zkouší umění tkalcovské, tradiční právě na Broumovsku, a tak stále vznikají další a další tkané
drobnosti.
Jako v předchozích letech tak i letos chystá družina pro rodiny každý měsíc jeden výletní cíl, který
může každý navštívit a získat tam razítko do cestovního deníčku. Tentokrát navštěvujeme studánky.
Kam jít který měsíc Vám prozradí články na webových stránkách školy.
Letos navštívila naši školu mluvčí Policie ČR a uspořádala pro děti besedu ke zvýšení povědomí o
bezpečném chování v každodenních situacích a možných přestupků či trestných činů, které policie
řeší. Další přednáškou bylo promítání pana Obršála, který navštívil Jihoafrickou republiku a našel si
čas, aby s fotografiemi a zážitky seznámil naše žáky. Celá třída čtvrťáků odjela na jeden den na
dopravní hřiště, vyzkoušet si jízdu podle předpisů před tím, než budou na jaře zkoušeni k získání
průkazů cyklisty. S celou školou jsme navštívili představení Gulliverovy cesty v Kolárově divadle.
Každodenní chod naší školy letos zlepšují peníze, které školám poskytuje Ministerstvo školství a
tělovýchovy ve spolupráci s EU, v rámci projektu zvaném Šablony. Naše škola požádala o podporu v
určitých oblastech a v současnosti jsou z těchto peněz hrazeny některé vzdělávací semináře
pedagogů, školní asistent, kterého využíváme ve všech třídách, hodiny doučování pro děti, tandemová
výuka a Klub zábavné logiky a deskových her.
Zveme Vás k rozsvěcení stromu se začátkem adventu v neděli 2. prosince v 16.hodin před obecní
úřad. Děti si k této příležitosti připravují pásmo písniček a básniček.
Těšíme se na Vás a přejeme klidné prožití svátků vánočních.
Za pedagogy ZŠ Lenka Karpfová

Zprávičky ze školky
Podzim nám utekl jako voda a naše školka je v plném nasazení. A to
doslova! V tomto šk. roce máme zapsaný plný stav tj. 26 dětí. Během září a
října nastoupilo 8 nových, které jsou převážně tříleté a bez větších problémů
zapadly do našeho stávajícího kolektivu. Letošní rok nás ve školce provázejí
všem známí kamarádi Bob a Bobek. S jejich kouzelným kloboukem
putujeme po různých místech. Minulý měsíc jsme poznávali město, nyní v
listopadu vše, co se děje v lese, dále nás čeká cestování po horách, k vodě i
do cizích krajin. Zkrátka, každý měsíc nás klobouk vezme na jiné místo. Tam
se dozvíme, co kde roste, kdo kde žije, co se tam děje apod.
Od září nám nově ve školce pomáhá s těmi nejmladšími p. Ivana Hornychová, jako pomocná
výchovná asistentka. Jsme za ni moc rádi, protože vzdělávat, uhlídat, ustrojit, nakrmit 12 malých 3-4
letých dětí dá zabrat. Dalších 14 starších postupně připravujeme na vstup do základní školy. Čeká nás
spousta zajímavých aktivit - exkurze, výlety, divadlo atd. Hned na začátku září jsme si pod Klůčkem
zahráli šipkovanou, oslavili Sv. Václava ve společném projektu se ZŠ. V říjnu jsme vyjeli do Hronova
na pohádku o kozlíkovi, pouštěli draky či navštívili podzimní výstavu v Polici. Nyní v listopadu
poznáváme les a čeká nás vycházka s opravdovým myslivcem. Už se ale těšíme na předvánoční čas,
který začne 2. prosince rozsvícením vánočního stromu. Naše aktivity můžete sledovat na webu www:
zsbukovice.cz/mateřská škola. Přejeme vám krásný a klidný adventní
Lenka Svatoňová

Prodej vánočních stromků
Od 7.prosince v Bukovici 115 v sídle DSO Lesy
Policka bude probíhat prodej vánočních stromků.
Prodejní doba po-pá 16:00 –do 19 : 00 hod. Sobota
9:00- 11:30 hod.
Smrk ztepilý
Smrk pichlavý
Smrk pichlavý stříbrný
Borovice lesní
Borovice černá

Jedle kavkazská
Jedle korejská
Jedle ojíněná
Jedle obrovská
Luboš Binar

Hasiči:
Výjezdová jednotka:
4. výjezd 13. 9. 2018 - Pěkov - požár nízké budovy, skladu materiálu. První na místě, 6 členů.
20. 10. 2018 - okrskové cvičení okrsku Ostaš ve Velkých Petrovicích. Hašení zemědělského objektu,
dálková doprava vody, 9 členů.
10. 11. 2018 - Výcvik s dýchací technikou ve Velkém Poříčí v polygonu HZS. Po příjezdu zpět
následovala prohlídka školy a školky v Bukovici, 8 členů.

Soutěžní družstvo:
15. 9. 2018 - Soutěž Bukovice - 27, 65s. - 4. místo (3B)
22. 9. 2018 - Soutěž Kramolna - 22,86s. - 1. místo (2B)
29. 9. 2018 - Soutěž Suchý Důl - 2. místo (3B)
Na Svatováclavském poháru v Suchém dole jsme zakončili letošní soutěžní sezónu, která nebyla tak
úspěšná jako ty předešlé. V konečném pořadí NHPL 2018 jsme po osmi soutěžích obsadili celkové 2.
místo se ziskem 97 bodů. Zvítězili muži z Vršovky, 106 bodů. Tím skončilo naše vítězné tažení, které
trvalo pěkné čtyři roky. V ženské kategorii zaslouženě zvítězily "miciny" z Ohnišova. 24. 11. 2018
zakončíme ligu slavnostním vyhlášením, předáním pohárů, které pořádáme ve Žďárském kulturním
domě. Poděkování patří p. Miroslavu Holubovi za parádní fotky z našich soutěží, díky.

M.Sádovský

Z činnosti Sokola Bukovice
Družstvo stolních tenistů rozehrálo soutěže v okresním přeboru I.třídy. Pohled na tabulku moc
příjemný není. Tým je stále ve stejném složení, tedy P.Šubíř, J.Thér, L.Průša , P.Pohner a V.Kollert, a
vzhledem k tomu, že věk nelze zastavit, tělesná váha se snižuje těžko a při nevalné tréninkové
morálce, jsou výsledky po 8.kole soutěže odpovídající …
Sokol Bukovice - Červený Kostelec-Horní A
12 : 6
Slovan Broumov C - Sokol Bukovice
9:9
Sokol Bukovice - Knauf Team Lipí
8 : 10
Sokol Jaroměř-Josefov D- Sokol Bukovice
14 : 4
Sokol Bukovice - TJ Náchod C
12 : 6
Lokomotiva Meziměstí - Sokol Bukovice
12 : 6
Sokol Bukovice - Sokol Žďárky
8 : 10
TTC Nové Město n.M. B - Sokol Bukovice
14 : 4
1.TJ Sokol Jaroměř-Josefov D
2.TJ Lokomotiva Meziměstí A
3.TJ Jiskra Jaroměř C
4.TJ Náchod B
5.TTC Nové Město nad Metují B
6.TJ Knauf Team Lipí A
7.TJ Sokol Žďárky A
8.TJ Náchod C
9.TJ Slovan Broumov C
10.TJ Sokol Bukovice A
11.TJ Červený Kostelec-Horní A
12.Jednota Orel Bohuslavice A

7
8
7
8
7
7
7
8
7
8
8
6

610
422
502
413
412
313
313
224
142
215
107
204

90:36
77:67
64:62
75:69
70:56
66:60
66:60
67:77
59:67
63:81
51:93
44:64

20
18
17
17
16
14
14
14
13
13
10
10
MŠ

V minulém vydání zpravodaje jsme psali o
úspěchu Kuby Binara ve vzpírání, nyní
musím napsat i o dalším silákovi, ikdyž je to
již bývalý občan Bukovice. Je jím Patrik Lébr,
který se prosadil ve sportu fitness v pohárové
soutěži na závodech konaných v listopadu
letošního roku v České Lípě. Patrik soutěží
ve federaci IFBB a po předešlých úspěšných
závodech, kde měl několik medailových
umístění, završil poslední letošní závody
vítězstvím ve své kategorii physigue do 178
cm a následně i v souboji vítězů ostatních
kategorií a stal se tak celkovým vítězem
tohoto dne. Vzhledem, že šlo o jeho teprve
páté závody, obdivuhodný výkon.“
Přesto, dámy nechť posoudí, zda není lepší chlap s bříškem ………
MŠ

PRODEJ JABLEK A MOŠTU Z VLASTNÍ PRODUKCE
BUKOVICE u stavebnin

13:00h

Prodej vždy ve středu: 28. 11.; 19. 12.; 9. 1.; 30. 1.; 20. 2.; 13. 3.; 3. 4.
Odrůdy: JONAGOLD, RUBÍN, GOLDEN, IDARED, ZVONKOVO, HRUŠKY…
DOPORUČUJEME PŘEPSAT DO KALENDÁŘE.
Lubomír Kupka Zájezd 75552 03 Česká Skalice Tel.: 774 407 168

Pečovatelská služba- informační leták
Zřizovatelem Pečovatelské služby je Město Police nad Metují.
Adresa pečovatelské služby:
Pečovatelská služba Javor, K Sídlišti 259, 54954 Police nad Metují
Pracovní doba: pondělí – pátek 6,30 – 19,00 hodin
Telefon: 491 541 122, mobil 721 082 382
E-mail : DPS.Police@seznam.cz
Vedoucí sociálního odboru: Kejdanová Ilona tel.: 491 509 995, mobil 775 442 409
E-mail: kejdanova@meu-police.cz
Terénní pečovatelská služba je sociální služba v domácím prostředí uživatele v pracovních dnech od 6,30 do 19.00 h
Pečovatelská služba je od 1. 1. 2016 poskytovaná i v okolních obcích.
Poslání pečovatelské služby:
- poskytovat terénní pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům se sníženou
soběstačností v jejich domácnostech
- službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující a podporovala jejich samostatnost a sociální
začlenění
- službu poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů.
Cílová skupina:
Cílová skupina jsou senioři a zdravotně postižení občané se sníženou soběstačností (z důvodu věku, chronického
onemocnění, úrazu), kteří potřebují pomoc jiných osob a služby poskytované pečovatelskou službou jsou pro ně
dostačující. Pečovatelská služba provádí úkony, kterými se snaží naplňovat osobní cíle a potřeby uživatelů. Péče je
prováděna tak, aby byla pro uživatele bezpečná a odborná.
Věková struktura : osoby se zdravotním postižením od 40 let výše, senioři od 65 let výše
Kapacita : 50 uživatelů
Cíle:
Poskytovat individuální podporu, která umožní uživatelům služby zachovat v co největší míře dosavadní způsob života
v přirozeném prostředí.
Prováděné úkony:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

