Informace pro občany – duben 2019
Vážení spoluobčané,
po neobvykle dlouhé a konečně té správné zimě tu vítáme jaro, nejkrásnější období v roce, období
plné energie a života. A s ním spojené oslavy svátků Velikonočních. Přeji Vám, aby probouzející
se příroda přinesla hodně radosti a energie i do Vašich myslí a domovů. Těšit se budeme též na
pálení čarodějnic v předvečer prvního máje. Věřím, že se stejně jako v minulých letech sejdeme
v hojném počtu a tyto krásné tradiční zvyky oslavíme.
Jarní čas nás vyzývá k prvním procházkám a výletům, ale také k úklidu a práci na našich
zahradách a v okolí našich nemovitostí. Budeme rádi, pokud každý svým dílem přispěje k čistotě
naší obce, ať už s pomocí při úklidu chodníků, ale i disciplínou při vycházkách s našimi čtyřnohými
přáteli. O zbytek se samozřejmě bude starat obecní zaměstnanec a jakékoli Vaše připomínky
jsme připraveni řešit a napravovat. Věřím, že nadále budeme k sobě ohleduplní a budeme
dodržovat nepsaná pravidla pro dodržování doby pracovního klidu a neobtěžovat sousedy
nadměrným hlukem.
Na únorovém veřejném zasedání jsme schválili rozpočet obce na rok 2019, v příjmové části ve
výši 6,113 mil. Kč, z toho daňových 5,74 mil. Kč, ve výdajové části 5,753 mil.Kč. Finančně
nejnáročnější akcí bude oprava opěrné zdi potoka u čp.50 a vybudování části kanalizace od čp.50
k čp.48, v ceně cca 1,1 mil. Kč. Tuto akci jsme plánovali provést již loni, ovšem k výběrovému
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu se z pěti firem nepřihlásila ani jedna. I letos toto
výběrové řízení vypisujeme, věříme, že budeme šťastnější. Zdá se však, že stavební firmy jsou
zakázkami zavaleny. Projekt byl přihlášen do dotačního titulu Královéhradeckého kraje „Program
obnovy venkova“, ovšem naše žádost nebyla kladně vyřízena. To je docela zklamání, žádost byla
zpracována skoro precizně, zdá se, že dostat z „kraje“ peníze dva roky po sobě (loni jsme čerpali
dotaci na odsávání školní jídelny) je umění. A těším se, až si přečtu, které rozvoji venkova
prospěšnější projekty, uspěly.
Dosti zásadní událostí pro naše nejmladší a rodiče je odchod paní Mgr. Ireny Dobiasové,
ředitelky naší příspěvkové organizace „Základní a mateřská škola Bukovice“ k 31.7.2019 do
starobního důchodu. Těžko hledám alternativu k tomuto termínu neboť se domnívám, že tato
energická žena ještě do starobního důchodu nepatří, ale plně chápu, že práce s dětmi musí být
psychicky vyčerpávající a její rozhodnutí respektujeme. Těžko také budu hledat slova uznání a
díků, jaký kus práce pro naší školu udělala a v jaké příjemné situaci a atmosféře se dnes naše
škola nachází. Pro nás to znamená vyhlásit výběrové řízení a vybrat nového ředitele nebo
ředitelku školy. Termín podání přihlášek do konkursního řízení je 12.duben, samotný konkurs se
bude konat 30.dubna. O jeho výsledku Vás budeme samozřejmě informovat.
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 26. dubna 2019 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Rozpočtové opatření 2. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o pron.lesních pozemků

Těšíme se na Vás

3. Různé

Rekonstrukce silnice II/303
Od 4.dubna pokračuje třetí etapou rekonstrukce hlavního tahu na Broumov, předpokládaná doba
trvání akce je dva měsíce. Již první den, což byl navíc pátek, hrozil katastrofou nadnárodních rozměrů,
objevily se první případy objíždění hlavního tahu přes místní komunikace, první stížnosti, telefonáty
atp… Zdá se, že někteří řidiči, aby nemuseli stát frontu na semafory, by klidně projeli i školní
zahradou. Nyní se situace uklidnila, čekací doba od Pěkova je 4 a půl minuty, čekací doba u sušky je 5
a půl minuty, zelená svítí 45 vteřin. Buďme prosím k sobě tyto zhruba dva měsíce ohleduplní a trpěliví.
Silnice se opravit musí, je nás mnoho, aut máme mnoho, leckde v rodinách dvě i víc, silniční
kamionová doprava je nejrozšířenějším a nejpružnějším způsobem dopravy, ovšem komunikace trpí.
Buďme rádi, že na jejich opravy sežene stát finanční prostředky.
Vzhledem k tomu, že investor, tedy Správa silnic Královéhradeckého kraje, neuhradí ani korunu na
pozemku, který není ve vlastnictví státu, budeme se muset finančně podílet na odvodnění plochy před
garážemi u Michálků a vyasfaltování této plochy, částečně jsme s tím v rozpočtu již počítali.
Dále máme v úmyslu položit do země kabel pro veřejné osvětlení v úseku od sušky k Michálkom.
Podmínkou investora bylo předložení projektu. Zde musím udělit pochvalu místostarostovi, který
sehnal projektanta a v poměrně krátké době byl projekt připraven. A na kontrolním dnu se nám
podařilo domluvit, že kabel uloží zhotovitel stavby. To opravdu nebylo jen tak, termíny jsou prý hodně
napnuté.
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, lze jej
ukládat i ve sběrném dvoře.
Na podzim loňského roku byla zprovozněna kompostárna v Polici nad Metují, provozuje ji, stejně jako
kompostárnu ve Velkém Poříčí, p.Filip Šofr,Agri Wood. Pro nás to znamená ohromnou úsporu nákladů
na přepravu (3000 Kč za svoz), bohužel, do Police nad Metují nebude možné dodávat směs biologicky
rozložitelný odpad, ale větve a trávu zvlášť. Proto je již objednán kontejner na trávu a do stávajícího
kontejneru budeme ukládat pouze větve a keře. Oba kontejnery budou umístěny v prostorech za
prodejnou potravin. Pokud byste chtěli obecní pokladně opravdu ulehčit, velké objemy bioodpadu
vozte přímo do kompostárny.
Další novinkou v tomto oboru pro obce je zavedení povinnosti sběru jedlých tuků a olejů od
1.1.2020. Jedná se tedy převážně o smažící a fritovací oleje, které jsou s oblibou vylévány do odpadu
a dělají problém koncovým čistírnám odpadních vod. Tento odpad budete moci nosit v libovolných
nádobách do sběrného dvora, kde bude přeléván do barelu a odevzdáván odborným firmám ke
zpracování.
Množí se nám bohužel případy neoprávněného ukládání stavebního odpadu do sběrného dvora.
Opakuji poněkolikáté, že stavební odpad lze ukládat pouze po dohodě s obecním zaměstnancem, za
úplatu. Obec nemá ze zákona povinnost zajišťovat sběr tohoto druhu odpadu, je to náš příspěvek
k udržení pořádku a čistoty v obci. Nyní jsme nuceni pořídit fotopast a přichycený viník bude finančně
potrestán.
Také u kontejnerů na vytříděný obalový odpad se občas vyskytují věci, které původce s klidem a
bezohledně odložil a svůj problém přenesl na někoho jiného. I největší hlupák pochopí, že papír se
vyrobí zase z papíru a plast zase z plastu. Rozbité umyvadlo tedy patří do směsného odpadu ve
sběrném dvoře, stejně tak plastový nárazník z auta. Připomínky k čistotě bublin na skleněné obaly jsou
v době, kdy čtete tento zpravodaj, vyřešeny.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 15.května 2019 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.
starosta

Návštěva deratizéra
Stejně jako v loňském roce plánujeme během května pozvat firmu DDD Miroslav Prouza
z Vrchovin zabývající se plošnou likvidací hlodavců. Místa výskytu těchto neoblíbených zvířátek
prosím nahlašujte na obecním úřadě. Nadále však platí, že pokud budeme vyhazovat zbytky
potravin do potoka a hlodavce tím krmit, nemá deratizace žádný význam

Těsně před uzávěrkou našeho zpravodaje oznamujeme
občanům, že pro velký úspěch budeme i letošním roce pořádat
Vinobraní, s vystoupením cimbálové muziky a ochutnávkou vína.
Akce se bude konat v pátek 28.6. v prostorách za obecním
úřadem. Přesné informace sdělíme v dalším vydání zpravodaje
starosta

Duben, ve škole budem
Půlka dubna je ve škole známá jako třetí čtvrtletí. S učením jsme za půlkou, ale zdaleka ne v cíli,
učitelé i žáci už jsou trochu unavení, ale zároveň by každý nejraději vyrazil někam ven, do přírody
a na sluníčko. Některé hodiny prvouky či přírodovědy už proběhly na čerstvém vzduchu, ale
nejvíce si děti užívají jara venku se družinou. Společně se školkou jsme jaro přivítali upálením
Zimy a vhozením do Dunajky.
Ve škole proběhly dvě matematické soutěže. Matematický klokan je určen pro žáky 2. až
5.ročníků. Nejlépe se umístili Jaroslav Mareš, Jan Hrábek a Matěj Beran v mladší kategorii a Káťa
Vacková, Veronika Karpfová a Kryštof Brát ve starší. Pythagoriáda je určená žákům 5. až
8.ročníků. Nejlepší matematici naší školy ze čtvrtého a letos i ze třetího ročníku si zkouší řešit
úlohy mimo soutěž, z páté třídy se nejlépe dařilo opět Kateřině Vackové, která postupuje do
dalšího kola.
Jaro nás vždycky přivádí o trochu víc i ke čtenářství, protože březen je měsíc knihy. Naší první
akcí je Noc s Andersenem, kdy děti tráví ve škole celou noc s předčítáním a hraním si s knihami a
příběhy. Letos bylo připomenuto výročí 70 let od vzniku
nakladatelství Albatros a kniha Pět báječných strýčků od
Františka Nepila. Na motivy jeho vyprávění vznikla noční hra,
která se letos poprvé odehrávala i venku, a to především díky
dobrovolníkům z řad rodičů, kteří byli na několika stanovištích.
Všechny třídy školy se také vystřídaly v návštěvě knihovny, která
pro třídy připravuje program podle věku dětí. Děkujeme paní
knihovnici za kvalitní programy a věříme, že si noví malí čtenáři
najdou do knihovny cestu.
V rámci promítání dokumentárních filmů Jeden svět na školách se letos naši žáci seznámili s
problémy dětí žijících v dalekých zemích. Přiblížili jsme si svět nevidomého chlapce z Indie, dívky,
která překonává strach z vody a života v uprchlickém táboře v Africe. Děkujeme Marušce
Hornychové za organizaci a besedu v naší škole. Přímo ve škole jsme také shlédli divadelní
představení Jarní medvědiny, které sehrála divadelní společnost Na háčku.
Jako každoročně i letos odjelo družstvo vybíjené do Broumova na turnaj školních družin.
Blahopřejeme, protože děti získaly historicky nejlepší umístění – čtvrté místo! Zároveň
připomínáme, že tento rok naši školu čeká organizace turnaje ve vybíjené málotřídních škol.
Přivítáme jakoukoliv pomoc s organizací i možné příspěvky sponzorů, které by pomohly zajistit
občerstvení a ceny pro účastníky turnaje.
V nejbližších dnech čekají 3 žáky pátého ročníku přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.
Přejeme jim štěstí a ať ukáží, co v nich je. Dne 10. 4. se konal zápis pro žáky 1. ročníků, kteří
nastoupí v září 2019. K zápisu se dostavilo 11 předškoláčků. V dalších dnech nás čekají
Velikonoce, Den Země a přírodovědná soutěž.
Děkujeme všem, kdo podporujete naši školu a zveme Vás na Zahradní slavnost,
která se koná v pátek 17. 5. 2019 od 16 hodin.
Lenka Karpfová

Zprávičky ze školky
Duben nám přinesl jaro a Velikonoce. Hned na jeho začátku jsme se st.
dětmi navštívili polickou knihovnu, potom jsme se znovu vydali do Pellyho
domů na velikonoční výstavu. Tam si děti mohly vyrobit kuřátko z papíru a
špejle. V pátek 5.4. jsme měli velmi nabité dopoledne. Spolu se školáky
jsme ve družině viděli loutkovou pohádku: Jarní medvědiny a potom
jsme se vypravili k místnímu potoku zazpívat a zapálit Morenu. Doufáme,
že zima je definitivně pryč! Ve školce nyní poznáváme domácí zvířata a
jejich mláďata. Venku pozorujeme ovečky a slepice a moc se těšíme na
návštěvu k Exnerovým na jejich kozu s kůzlátky. Ještě před Velikonocemi bychom chtěli uklidit na
školní; zahradě a tím oslavit Den Země. Pak už budeme chystat čarodějnice, po kterých přijde
Máj! Květen je měsíc, kdy sbíráme léčivé bylinky, slavíme svátek maminek a taky pořádáme naši
tradiční Zahradní slavnost, ta letošní bude už 17.5. Červen začneme oslavou Dne dětí. Vypravíme
se jako vždy na jeden z našich kopců, kde si zahrajeme, zasoutěžíme a s písničkou se vrátíme k
obědu. Na závěr šk.roku plánujeme školkový výlet, tentokrát si projdeme Maršovské údolí okolo
řeky Metuje. Tradiční loučení s předškoláky bude v posledním červnovém týdnu. Letos nás opustí
nejspíše 7 dětí. Do té doby přejem všem krásné jaro!
Informace k zápisu do MŠ
Zápis dětí do MŠ Bukovice se koná v út 14.5.2019 od 9 do 15.30h v naší MŠ.
Veškeré informace rádi poskytneme v MŠ nebo je naleznete na web stránkách školy:
www.zsbukovice.cz/Mateřská škola

Z činnosti Sokola Bukovice
Skončila sezóna stolním tenistům, družstvo hraje tradičně nejvyšší okresní soutěž OP-1.třídy. Po
mnoho let stále stejně, ve stejném složení, jen věk nelze zastavit a různým nemocem se hůře odolává,
takže se propadáme do druhé poloviny tabulky.
Suverénním vítězem soutěže se stalo družstvo Sokola Josefov D, což je jediný oddíl v okrese pracující
systematicky s mládeží.
Úspěšnost jednotlivých našich hráčů : P.Šubíř 81%, J.Thér 50%, L.Průša 45%, P.Pohner 31%.
Konečná tabulka :
1.TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 D
2.TJ Lokomotiva Meziměstí A
3.TJ Náchod B
4.Jiskra Jaroměř C
5.TTC Nové Město nad Metují B
6.TJ Sokol Žďárky
7.TJ Sokol Bukovice
8.TJ Slovan Broumov C
9. TJ Knauf Team Lipí
10. Jednota Orel Bohuslavice A
11.TJ Náchod C
12.TJ Červený Kostelec – Horní A

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20 1 1
12 3 7
11 4 7
11 4 7
11 2 9
8 6 8
6 10 6
7 7 8
8 3 11
7 1 14
4 4 14
4 1 17

282:150
207:189
213:195
208:187
221:174
184:214
194:202
225:207
199:233
202:230
155:242
166:230

63
49
48
48
46
44
44
43
41
37
34
11

Tenisovému oddílu naopak sezóna začíná. A bohužel, s nevalnou perspektivou. Vzhledem
k průtahům se změnou územního plánu je jasné, že tenisová hala stát letos nebude. Pan Hauk tedy
v současné době předkládá na stavební úřad projekt, který spočívá pouze v rekonstrukci tenisových
kurtů, aby bylo možné vůbec hrát. Ovšem, po prvním jednání na odboru výstavby, se zdá, že ani to
nepůjde hladce. Ale rád se budu mýlit.
Velice mě však dojímá otázka : „A koho vlastně zastupujete, pane starosto“ ? Zastupuju tedy názor, že
v dnešní době, kdy mnoho dětí neudělá ani kotoul, a kdy smyslem projektu p.Hauka je vybudování
perspektivního tenisového oddílu a práce s mládeží, je podpora sportu věc správná. Zda tenisový
objekt ohrozí něčí nemovitost vyplavením, ovlivněním nebo snížením kupní ceny nemovitosti nebo zda

poškodí ráz krajiny, nechť posoudí dotčené správní úřady a nastaví projektu takové podmínky, aby
tomu tak nebylo.
Sezóna je tím velmi ovlivněna, není kde trénovat, všechny zápasy se budou hrát venku. Do
Východočeské krajské soutěže 2.třídy smíšených družstev je tedy letos přihlášeno pouze jedno
družstvo v tomto složení :
J.Kubín, M.Chocholouš, K.Švorčík, P.Hauk, J.Tauc, M.Teichman,V.Kučera, P.Skalický z děvčat pak
J.Jelenová, B.Štěpánková a Petra Hauková
Rozpis zápasů :
27.4. Sparta Úpice - Sokol Bukovice
4.5. Sokol Bukovice - TJ Červený Kostelec B
11.5. LTC Jaroměř - Sokol Bukovice
8.6. Sokol Bukovice - TK Česká Skalice
15.6. Sokol Zbečník - Sokol Bukovice
22.6. Sokol Bukovice - TTC Nové Město n.M.
M.Š.

Evropské závody lesníků v klasickém lyžování.
V Bavorském biatlonovém areálu Hohenzollernu, proběhl 51. ročník EFNS 2019 –Grosser Arber
lyžařských závodů lesníků. Soutěže jednotlivců klasickou a volnou technikou i ve štafetách. Sešlo
se 940 lesníků - lyžařů z 29 zemí Evropy.
Česká výprava s počtem 56 lesníků a jejích
rodinných příslušníků byla třetí největší. A
hlavně byla úspěšná v počtu získaných
medailí. Osm zlatých, sedm stříbrných, čtyři
bronzové. Dalších jedenáct umístění bylo na
malém
pódiu,
do
šestého
místa.
Nejúspěšnějším se stal Jáchym Binar se
třemi zlatými medailemi. Zvítězil v klasice,
bruslení a společně ve štafetě.
Samotné Evropské závody lesníků jsou
zajímavé už návštěvou míst kde se závody
pořádají. Takže se závodí na nejznámějších
biatlonových areálech, například , Holmenkollen v Norsku nebo Anterselva v Italských Dolomitech.
Příští 52. ročník máme blízko, pořádá se u našich hranic v Dušnikách Zdróji v biatlonovém centru
Jamrozowa Polana.
DSO Lesy Policka

Zpráva o hospodaření za rok 2018 ZŠ a MŠ Bukovice
Příspěvek na provoz od obce Bukovice činil na rok 2018 550 000 Kč.
Celkové náklady na energie činily 207 tis.Kč a byly srovnatelné s předchozím rokem 2017. Úspory ve spotřebě
plynu jsou dosaženy díky zateplení školy a obdobnému teplotně příznivému zimnímu období.
Spotřeba materiálu (režie, majetek do 3 tis, kancelářské potřeby, literatura, časopisy, úklidové prostředky, učební
pomůcky, hry, metodické pomůcky, ochranné prostředky) činila méně než v předchozím roce, a to 79 tis.Kč.
Za opravy a udržování bylo uhrazeno více než v roce 2017, a to 74 tis.Kč.
(Největšími položkami byly opravy ústředního vytápění a opravy vzduchotechniky a spotřebičů ve ŠJ).
Celkové náklady na ostatní služby v r. 2018 činily necelých 152 tis.Kč.
Největšími položkami byly částky za vedení účetnictví (62 tis.) a zpracování mezd (22 tis.), za provozní náklady na
plavání našich žáků (11 tis.), podíl na vytápění sokolovny (6 tis.), elektro revize (11,5 tis.), služby pověřence GDPR (6
tis.) Dalšími položkami byly bankovní poplatky, softwarové práce a drobný NIM, praní prádla, odvoz odpadu, telefony,
poštovné, periodické prohlídky zaměstnanců, školení, konzultace, revize a další služby. Za cestovné se zaplatilo
necelých 5 tis.Kč. K dalším nákladům patřilo i pojištění školy (5 tis.Kč).
Z příspěvků obce na mzdové náklady OON (kroužky) bylo vyčerpáno 11.500 Kč.
Částka za pořízení DDHM byla 27 tis. Kč. Pořízeny byly pohyblivé lavice.
Z rezervního fondu bylo odčerpáno necelých 20 tis.Kč na malířské práce a 26,5 tis. Kč na výměnu čerpadla u kotle.
Částka ve výši 130 966 Kč,- byla se souhlasem zřizovatele přesunuta do fondu investic a využita na nákup myčky.
Obec Bukovice během hlavních prázdnin 2018 zajistila nové odsávání ve školní kuchyni a zakoupila nový sporák.
Provozní náklady byly přes vyšší počet žáků ZŠ (k 1.9.2018 se počet žáků zvýšil na 43, během roku se 1 žák
odstěhoval) srovnatelné s minulými roky. Počet dětí v MŠ byl 26.
Hospodářský výsledek
Celkový výsledek hospodaření školy v hlavní činnosti je zisk ve výši 49 189,76 Kč. Tento výsledek byl dosažen nejen
díky úsporám za energie, ale také díky zúčtování daňové úspory ze zisku minulých let a díky výnosům školy za
hrazení školného v MŠ a ŠD, které činily necelých 55 tis.Kč.
V doplňkové činnosti byl výsledkem hospodaření zisk ve výši 4 757,56 Kč.
Mgr.Irena Dobiasová

MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ SRAZ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH TURISTŮ
V Polici nad Metují se ve dnech 14 -17 února 2019 uskutečnil MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ SRAZ ČESKÝCH A
SLOVENSKÝCH TURISTŮ. Kladné ohlasy a velice dobré hodnocení celé této akce přicházelo po skončení od
účastníků. KPT - Klub přátel turistiky v Polici nad Metují děkuje obci Bukovice za možnost ubytování čtyřicetipěti
Vsetínských turistů v místní sokolovně. Podrobná informace o celé akci je popsána v Polickém březnovém měsíčníku.
Odkaz na foto z této zdařilé akce je na: www.zonerama.com/MiroslavHolub/album/5111438
Za KPT Jaromír Matějec

