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Vážení spoluobčané,
jménem obecního úřadu bych Vám chtěl v novém roce 2019 popřát hodně zdraví a pracovních a osobních
úspěchů.
Po roce jsme se zase dočkali pořádné zimy, což pro obec znamená zvýšené nároky na údržbu
komunikací. Jsem dobře, že máme k dispozici malotraktor, určitě to je významný pomocník. Samozřejmě
se vyskytly četné připomínky a stížnosti, vždy je co zlepšovat, ale snažili jsme se je řešit k všeobecné
spokojenosti.
Rád bych se ještě vrátil k oslavám konce roku. Děkuji tímto rodině
Rudolfových za darování dvou nádherných stromků, jednoho k úřadu,
druhého ke škole, děkuji mladým hasičům za výzdobu a všem ostatním za
účast. Také posezení na úřadě se vydařilo a můžeme z toho udělat hezkou
tradici. Co mě ale úplně dostalo, byla vánoční besídka ve škole. Dramatické
představení představující průřez dějinami naší země bylo naprosto úžasné.
Opět musím pochválit pedagogický sbor a vyjádřit radost nad tím, jak jsou
naše děti vedeny správným směrem. Určitě potěší i uznání polického
starosty, že „toto dokážou jen malotřídky“, jinak moje výzva, že by bylo
škoda toto představení někam nepřihlásit trvá, obec ráda vypomůže….
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva 18.února budeme schvalovat rozpočet. Očekáváme
příjmy ve výši 6,067 mil. Kč, z toho daňové, ze státního rozpočtu, ve výši 5,694 mil. Kč. Jako každý rok se
budeme snažit každou korunu co nejúčelněji vynaložit a snažit se investovat a opravovat obecní majetek.
Máme rozdělané následující projekty :
Rekonstrukce požární zbrojnice a zateplení budovy obecního úřadu.
Jsou podány dvě dotační žádosti, k projektu Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Bukovice,
předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Stolové hory a
současně k projektu Zateplení budovy OÚ Bukovice předkládaného Ministerstvu životního prostředí
v programu Operační program životní prostředí. Obě žádosti nám zpracovala společnost Východočeská
rozvojová s.r.o. Nové Město nad Metují. Pravděpodobnost získání dotací na obě akce ve výši 2,5 mil, Kč je
velmi vysoká, vyřizování dotačních projektů je však velmi složitý a zdlouhavý proces o jehož konečném
výsledku budeme informování zhruba v dubnu. A protože bude též nutné provést precizní výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací, připravujeme tuto akci realizovat na začátku roku 2020.
Výstavba sociálních bytů nad prodejnou potravin
Zde nám stát prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj připravil několik nepříjemných překvapení.
Jak již jsem uváděl v minulých vydáních zpravodaje, dotační titul pro výstavbu sociálních bytů v rámci
výzvy IROP byl oproti původním předpokladům vyhlášen o 8 měsíců později a byla změněna tzv. doba
udržitelnosti projektu z 5 na 20 let, což by znamenalo udržovat po tuto dobu byty jako sociální a trpět též
kontroly poskytovatele dotace.
Ovšem poslední ranou byla úprava velikosti uznatelných nákladů k dotaci, v již podaných žádostech !!!
Údajně vzhledem k velkému převisu poptávky po finančních prostředcích na tento typ výstavby. Celkové
investiční náklady akce jsou 12,68 mil. Kč, tedy včetně zpracování projektové dokumentace studie
proveditelnosti a vypracování žádosti o dotaci. Původní příslib dotací byl ve výši 90% částky 29.979 Kč na
metr čtvereční obytné plochy, po přepočtu zhruba 9,33 mil. Kč. Nově byl však stanoven limit výdajů při
rekonstrukci objektu na plochy, které neslouží výhradně k sociálnímu bydlení, a to zavedením koeficientu
„započitatelné plochy k celkové ploše budovy“, kvůli kterému bychom dostali o 2,5 mil. Kč méně. Žádost o
dotaci jsme tedy po krátkém rozhodování stáhli, jak jsem se dozvěděl od projektanta, nejsme zdaleka
jediní, kdo se nestačí divit a kdo své žádosti ruší.

Samozřejmě, je tu zaplacený projekt, který nemůžeme odložit, budeme tedy hledat jiné možnosti jak
sehnat na výstavbu finanční prostředky. Vypadá to, že bude spuštěn dotační titul na vstupní byty ze
Státního fondu rozvoje bydlení, který bude spočívat v poskytnutí dlouhodobého úvěru s velmi nízkým
úrokem. Celkově je ale velice smutné, vzhledem k vynaloženému úsilí, které tomu bylo věnováno…
Parkoviště u školy
I zde se nám situace trochu komplikuje. Máme prakticky připravený náčrt projektu na šest parkovacích
míst nad budoucí autobusovou čekárnou. Ta bude umístěna na chodníku za autobusovým „zálivem“.
Projektant samozřejmě počítá s tím, že zhruba 2,5 m za plotem po celé délce zahrady U Berků je obecní
pozemek p.č. 429/15. Ovšem vzhledem k normám nám ještě přibližně 1 metr chybí. Nová majitelka
restaurace U Berků o tom, že zahrada není celá její, vůbec nevěděla a o další metr nechce přijít, i když
bychom ji nabídli v přepočtu ještě více plochy, část parcel č.429/13 a 429/12. Musíme tedy smlouvat ….
Bohužel, nestihneme již projekt přihlásit k dotačnímu titulu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora
obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury“, který se podává do 28.února. Další termín však bude
vypsán na podzim a my musíme doufat, že se nějak dohodneme a že se to celé podaří uskutečnit.
Protipovodňové úpravy na toku Dunajka
Tento problém řešíme již několik let s Agroprojekcí Litomyšl. Vize přijetí naší protipovodňové studie
spočívající v rozšíření koryta na Benátkách s rozlivem pod lyžařský vlek, kterou by zafinancovalo Povodí
Labe stále platí. Zadrhly se ovšem projekční práce. Nyní je již hotovo geometrické zaměření, které nám
ukáže skutečný stav hranic pozemků v korytě potoka a okolí, a též kterých pozemků se bude projekt týkat a
na kterých částech se budeme muset s jejich majiteli domluvit na částečném odkupu. Projekt měl být
představen 30.ledna, ovšem vzhledem k onemocnění projektanta je návštěva odložena.
Oprava opěrné zdi potoka a vybudování kanalizace od čp.50 k čp. 48
Tuto stavební akci máme v plánu letos provést, zeď je téměř v havarijním stavu. Projekt je přihlášen do
dotačního titulu Královéhradeckého kraje „Program obnovy venkova“. Celkové náklady akce jsou cca 1,1
mil. Kč, případná dotace je ve výši 50%, akce bude provedena i kdybychom s dotací neuspěli.
Dalšími výdaji budou příspěvek na provoz naší příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola
Bukovice ve výši 550 tis. Kč, vyrovnání závazku s Českou obcí Sokolskou za převod sokolovny ve výši 300
tisíc Kč, určitě budeme hradit další projektové dokumentace, např. slibované hřiště u školy jsme prostě
nestihli …A zbytek peněz dáme do oprav našich komunikací a místních cest, některé opravdu nejsou
v dobrém stavu.
Jak je všeobecně známo, obec má již přes dva roky zažádáno o změnu územního plánu (ÚP). Změna
se původně týkala užívání pozemku p.č.14/20 k výstavbě. Poté se přidalo rozšíření stávající zastavitelné
plochy Z17 pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení o plochu 0,13 ha na pozemku p.č.
12/1 – projekt sportovního areálu p.Hauka a u budovy č.p. 28 změna využití z ploch občanského vybavení
na plochy bydlení v rodinných domech. Dále, vzhledem k tomu že byl „Aktualizací zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje" zrušen koridor územní rezervy pro přeložku silnice II/303, byli jsme vyzváni
k zanesení této změny do původní žádosti. Původně malá změna územního plánu, která sama o sobě
nebyla jednoduchá, se těmito přídavky velice zkomplikovala. Obchvat pro Pěkov musí být dle požadavků
kraje zachován, ale jeho napojení na stávající komunikaci II/303 bylo z důvodu chybějících zpřesňujících
podkladů, ve změně velmi nešťastně zakresleno za pozemky nového majitele statku po Klimšových. Po
veřejném projednání byly i z tohoto důvodu podány celkem tři námitky či připomínky. Dvě se týkali rušené
územní rezervy pro přeložku silnice II/303 a její napojení na stávající komunikaci a jedna se týkala rozšíření
sportovní plochy. V současné době probíhá ve spolupráci s MěU Náchod vypořádání se s podanými
námitkami a připomínkami a tím se nám oddaluje termín přijetí změny UP o další měsíce. Definitivní
přijetí změny ÚP se dá očekávat během dvou až tří měsíců.
Z výše uvedeného je vidět, že proces změn územního plánu je celkem složitý a komplikovaný a
opravdu je to běh na dlouhou trať. O tom jak vlastně funguje a k čemu slouží územní plán. A jak probíhá
taková změna územního plánu Vám přineseme informace v příštím vydání zpravodaje.
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 18. února 2019 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Rozpočet na r.2019 2. Inventarizace majetku 3. Určení ZO pro ÚP 4. Str.rozvoj.plán
Těšíme se na Vás

Odpady
V roce 2018 jsme vynaložili na likvidaci odpadů tyto částky :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
248507, likvidace nebezpečného odpadu
22529, likvidace bioodpadu
48319,Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
57495, platby od občanů
180936,-

…. 109% oproti r.2017
…. 98 % oproti r.2017
…. 89% oproti r.2017
….. 108% oproti r.2017
…. 109% oproti r.2017

Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 80924 Kč. Vydělením počtem 338 platících občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 239 Kč, tedy podobnou částku jako před zdražením poplatku. Ten
ale na další roky neplánujeme zvyšovat.
Na rok 2019 svozová firma, Marius Pedersen, navyšuje platbu za svoz komunálních odpadů o 3,5 % .
Skládka v Křovicích již končí provoz, bude zde pouze překladiště odpadu, komunální odpad z popelnic se
bude ukládat na skládce v Kryblicích u Trutnova. Nadále platí, že je smysluplné odpady třídit, přitom do
barevných kontejnerů je ukládat tak, aby zabraly co nejmenší objem, tedy je sešlapovat, což se týká hlavně
dutých plastů.

starosta
Z činnosti sociální komise
Sociální komise ani v loňském roce nezahálela. Během roku jsme navštívily 18 našich občanů, kteří
slavili svá významná životní jubilea. Ať jim bylo "pouhých" 70, nebo krásných 85. Některé jsme s kytičkou a
dárkem navštívily doma, jiné v nemocnici anebo v DD. Vždy to jsou ale moc pěkné chvíle, kdy nad šálkem
kávy vzpomínáme, co život přinesl. Ke konci roku jsme se s našimi seniory sešli na OU při malém posezení
s hudbou. Podle ohlasů v minulém občasníku si myslím, že tato akce byla povedená. Jen mě mrzí, že se
sešlo málo lidí, tak snad příště. Také jsme během roku přivítaly naše nejmenší občánky, bylo jich šest.
Ještě jednou všem rodičům blahopřejeme a děkujeme. Na přání Míši Horákové jsme udělali vítání občánků
u zvoničky. Bylo to netradiční a nečekané, ale vlastně proč ne.
Prosím také touto cestou, zda by se mezi vámi nenašel někdo, kdo by se k nám chtěl přidat.
Budeme moc rádi. V případě zájmu se na mně prosím obraťte. V Novém roce 2019 Vám všem přeji pevné
zdraví, hodně štěstí a osobní pohody.
Marta Raková

Tříkrálolvá sbírka 2019
Police nad Metují
Radešov
Suchý Důl a Slavný
Machov, Srbská
Bezděkov nad Met.
Pěkov a Hony
Žďár nad Metují
Bukovice
Hlavňov
Celkem

JARNÍ TVOŘENÍ

70 432,00 Kč
5 760,00 Kč
14 716,00 Kč
28 603,00 Kč
21 168,00 Kč
11 036,00 Kč
16 830,00 Kč
9 899,00 Kč
5 455,00 Kč
183 899,00 Kč

SE KONÁ VE STŘEDU 20. BŘEZNA OD 17 H.
NA OBECNÍM ÚŘADU V BUKOVICI
Můžete si donést tavnou pistoli, různé
proutky, buxus, mech, přízdoby, skořápky,
mašle, košíky, věnečky…
Některé přízdoby budou na místě k zakoupení
K dispozici budou březové větve

.

Škola ve druhém pololetí

Co je ve škole nového? Letošní besídka, kterou jsme nazvali Besídkou století, se povedla.
Páťáci si připravili vystoupení O praotci Čechovi, čtvrťáci o slavných osobnostech posledních sta
let, třeťáci recitovali básničky o krásách naší země, druháci si připravili stínové divadlo o Praze a
prvňáci vystoupili až na Sněžku. Největším počinem byla letos dramatizace symfonické básně
Vltava Bedřicha Smetany, která vznikla převážně v hodinách dramatiky třetí třídy. Pomáhaly jim
nakonec i děti z ostatních ročníků. Divákům se líbila, a tak jsme ji v novém roce ještě jednou
uvedli v Domově důchodců v Polici nad Metují.
S koncem roku také skončily dvě aktivity podpořené z peněz určených na zkvalitnění výuky. Šlo
o Klub deskových her a logického myšlení, který probíhal v prostorách školní
družiny, a o Tandemovou výuku, kdy učily dvě učitelky v jedné třídě a v rámci
hodiny se mohly vzájemně inspirovat.
Náš tělocvik se může pochlubit jedním dopolednem stráveným na sjezdovce
na Nebíčku. Děkujeme touto cestou městu Police, které naší škole vlek
umožnilo levně využít, a také všem rodičům, kteří nám pomohli s výstrojí dětí.
Od února opět jezdíme do plavecké školy v Broumově, kde všichni naši žáci
prochází dvacetihodinovým plaveckým výcvikem. Doprava vlastním autobusem
je dotovaná. Jen co skončíme plavání, začneme opět s atletikou, gymnastikou a
hlavně – s vybíjenou družstev. Letošní rok naše škola pořádá turnaj ve vybíjené málotřídních škol,
a tak bychom chtěli ukázat, co v nás je.
Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Recyklohraní, který podporuje mezi žáky
správné třídění odpadu. Letos vznikl při hodinách prvouky a přírodovědy Baterkožrout. V naší
škole má propagovat možnost využití kontejneru na použité baterie, ale i kontejneru na drobný
elektroodpad.
Karneval jsme letos uspořádali jako setkání krajánka Matěje s nejrůznějšími postavami,
řemeslníky, umělci a pohádkovými bytostmi. Nechyběl ani samotný český lev. Děkujeme všem,
kteří se podíleli na přípravě masek a kteří umožnili svým příspěvkem zažít dětem radost z malé
tomboly.
V nejbližších dnech proběhne na škole recitační soutěž. Letos jsme dokoupili do školní knihovny
řadu moderních titulů z dětské poezie, a tak bylo vybírání básní ještě zajímavější než obvykle.
Vztah ke knihám jistě podpoří i Noc s Andersenem, kterou tradičně chystáme na konec března.
Ani počty nezůstanou stranou, v březnu proběhne soutěž Matematický klokan, pro všechny děti od
2. třídy. V soutěžení i při každodenní práci držíme palce třem našim páťáků, kteří se chystají na
přijímací zkoušky na víceleté gymnázium.
Přejeme dětem, aby se jim ve druhém pololetí dařilo a Vám, kteří už nedělíte své roky na dvě
pololetí, ať se daří také.
Lenka Karpfová

Zprávičky ze školky

Zima se nám přehoupla do druhé poloviny. Sněhu máme víc než dost,
takže si ho užíváme do sytosti. V lednu jsme se svezli na tobogánu u
Žáků, u Míši jsme se podívali do iglú, sáňkování a pekáčování střídáme s
vycházkami ke krmelci, kde pozorujeme stopy zvířat. Občas zahlédneme
srnky a zajíce, kterým nosíme něco na zub. V únoru začal plavecký
výcvik pro předškoláky, na který jezdíme do broumovského bazénu. V
tomto měsíci nás čeká také divadlo o tučňácích " Tuč a Ňuk", které za
námi přijede přímo do Bukovice. Na pátek 1. března chystáme školkový karneval. A protože v
letošním roce cestujeme s Bobem a Bobkem po různých koutech světa, chceme na náš karneval
pozvat lidi všech národů. Čekáme tedy Indiány, Eskymáky, Černochy i Číňany, zkrátka velkou
světovou společnost.
V březnu bychom si přáli více sluníčka. Budeme pozorovat tání sněhu, život u vody a první jarní
květiny. Také se vypravíme do polické knihovny na každoroční návštěvu a hlavně se budeme těšit
na jaro!
Lenka Svatoňová

