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Vážení spoluobčané,
nemůžu začít jinak než komentářem nad víkendovou kalamitou. Tak intenzivní průtrž mračen mnozí z nás asi
nezažili. Materiální škody samozřejmě jsou, i když nakonec nebudou tak katastrofální. V dezolátním stavu je
cesta na Drahách, kterou budeme muset vybrat, navést štěrk a zpevnit. Směrem k Hlavňovu popadalo
několik stromů a potrhalo kabely veřejného osvětlení, zde zasahovali hasiči z Police n.M., asi sedm stromů
spadlo na silnici na Ostaš, zde zasahoval náš SDH. Bohužel jsme asi přišli o stan, který byl ze školní
zahrady odfouknut na hlavní silnici. Tady si můžeme vyčítat, že jsme ho neuklidili, ale chtěli jsme ušetřit
jedno bourání a jedno stavění, které mu taky nepřidá. Nedobře skončily dvě podnikatelské provozovny,
jednou prošla voda, druhou dokonce bláto. Hledat příčiny je složité, asi si budeme pamatovat, že posekanou
trávu je nutné okamžitě uklidit, aby všechny propustky a kanály byly v provozuschopném stavu, každopádně
vyvoláme jednání s městem Police a Družstvem vlastníků a domluvíme se na nějakých pravidlech, protože
nebezpečí pro naší obec hrozí z tohoto směru.
Naštěstí letos nedošlo k přetečení požární nádrže a potoka, hlavně díky pohotovému zásahu našich hasičů
na mříži před Vebou. Dále
došlo ke spadnutí stromu na
stodolu
a
k několika
zatopeným sklepům. Těžko se
vžít do pocitů postižených,
věřme, že se jim podaří
odstranit
následky
bez
vážnější újmy na majetku.
Poděkování
patří
našim
dobrovolným
hasičům
za
dvoudenní pohotovost a též
všem, kteří přišli bleskově
pomoci s odklízením stanu ze
silnice.
starosta

Přejděme radši k věcem příjemnějším. …..
Základní škola pořádala 24.května posedmé zahradní slavnost. Zde
byla jako každý rok účast skvělá, pomalu budeme přemýšlet, jak
zahradu zvětšit, aby se tam všichni hosté vešli. A i tento den se
podařilo naplánovat počasí. K poslechu hráli tradičně Kamarádi osady
pět, občerstvení bylo naprosto perfektní. Takže jedinou chybkou na
kráse bylo symbolické rozloučení s paní ředitelkou Dobiasovou,
s mým překlepem (ne, nebylo to úmyslně…). Vedení školy patří
poděkování za uspořádání této akce, ale i všem ostatním, kteří se na
ní podíleli, např. při stavbě stanu.
Zároveň můžeme oznámit, že proběhlo výběrové řízení na novou
ředitelku naší příspěvkové organizace Základní a mateřská škola
Bukovice, kterou se stala jí Mgr. Lenka Karpfová, které tímto
popřejeme hodně sil a elánu do této náročné funkce.
V pátek 14.6. proběhlo ve škole rozloučení s paní ředitelkou
Dobiasovou. Za obec i za naše děti si musím přát, aby ta skvělá
atmosféra byla v pedagogickém sboru nadále

V uplynulých dnech se v obci konaly dvě tradiční akce. Hasiči poslední dubnový den organizovali pálení
čarodějnic a stavění májky. Májka byla pro tentokrát opravdu vysoká a dala všem přítomným docela
zabrat. Příjemně překvapilo počasí, byl jeden z mála dubnových dnů bez deště, účast, taky tradičně, ani
velká ani malá. Opět musím pochválit maminky, jak se jim podařilo vyšňořit své malé čaroděje a čarodějnice
a ještě více musíme pochválit čarodějnice dospělé, letos jich nebylo tolik, ale slušelo jim to. Mně se opět
nepodařilo vydržet až do konce, ale musím pochválit pořadatele za ohlídání májky a za přípravu občerstvení.
Věřím, že se všichni dobře bavili, přesto …., uvítám každý nápad ke zpestření této akce.
V neděli 9.června jsme uspořádali první vítání občánků na našem úřadě. Přivítali jsme čtyři nové
občánky naší obce, kterými jsou :
Adrian Grim – Miroslav Sádovský – Albert Roško – Barbora Hrábková
Akce byla velmi příjemná, dostavili se nejen rodiče, ale i dědečkové, babičky a také pradědeček s
prababičkou. Noví občánkové dostali malou pozornost, maminky kytičku, vítání zpestřilo vystoupení dětí
z naší školy. Na závěr byl přípitek a dlouhé focení.
Již teď se těšíme na naše nové občánky, určitě budeme v této hezké tradici pokračovat.

starosta

Poděkování
Děkujeme obci Bukovice, učitelkám a žákům ZŠ Bukovice za hezké vystoupení a vlídná slova pana starosty
při vítání občánků.
M.Sádovský st.
Rekonstrukce komunikací
Třetí etapa rekonstrukce hlavního tahu na Broumov, stavba je prakticky hotová, bez větších komplikací.
Jsme rádi, že se nám při této akci podařilo položit, až na menší výpadek, kabel veřejného osvětlení na Pěkov
a že jsme, po docela složitých jednáních docílili odvodnění a vyasfaltování plochy před garážemi u Michálků,
to za naše peníze, cca 200 tis. Kč, je slíbeno též vyasfaltování parkoviště před Berkovými, to zajistí Eurovia
ještě v rámci stavby silnice.
Nyní dokončujeme projektové práce pro vybudování parkovacích míst u školy. I zde se to neobešlo bez
poměrně velkých komplikací. Podařilo se nám dohodnout s majitelkou restaurace u Berků o budoucí směně
pásu pozemku šířky 1 metr směrem do zahrady s tím, že se parkovací místa posunou směrem od
restaurace, tedy jedno místo ubyde na konečných 4+1 parkovacích míst. Do toho jsme potřebovali snížit
obrubníky v autobusovém zálivu (celkem 4 obrubníky) tak, aby se dalo hned za zálivem najíždět a vyjíždět.
To byla jediná možná varianta projektu parkovacích míst bez záboru dalších pozemků na parkovišti ve
vlastnictví majitelky restaurace, což by nebylo proveditelné... Pro tuto variantu jsme museli získat souhlas
zhotovitele stavby, tedy Údržby silnic Královéhradeckého kraje, provést na svoje náklady úpravu obrubníků
ještě před předáním stavby - 2.etapy rekonstrukce silnice II/303 (povedlo se 2 dny před kolaudací), získat
souhlas Správy silnic Královéhradeckého kraje (pozorujeme, že tyto dvě nově vzniklé organizace z původní
SUSky spolu zrovna dobře nespolupracují) a souhlas Dopravní Policie ČR.
Jak vidíte, nebylo to zrovna snadné a já musím moc poděkovat za spolupráci místostarostovi a J.Matějcovi,
strávili jsme nad tím hodně času. A samozřejmě ještě strávíme, nyní nás čeká žádost o stavební povolení,
poté budeme shánět na akci peníze, budeme zpracovávat žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z
titulu „Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury“, který se podává na podzim.

Rekonstrukce požární zbrojnice a zateplení budovy obecního úřadu.
Máme již definitivně potvrzeno, že obě naše 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 byly úspěšné.
Nyní nás čeká výběrové řízení na zhotovitele stavby, zpracovává nám ho RNDr. Kytlík z Rychnova nad
Kněžnou, výběrové řízení bude vypsáno v druhém týdnu měsíce července. Věřím, že bude vybrána solidní
firma a že hned zkraje roku 2020 začneme stavět, hlavně ta požární část projektu by měla být hotova co
nejrychleji.
starosta

Prodejna potravin
Po šoku z loňského roku, kdy jsme po úpravě podmínek přiznání dotací Ministerstvem pro místní rozvoj
stáhli žádost o výstavbu sociálních bytů, se zase začínáme zabývat myšlenkou rekonstrukce budovy čp. 131.
Dotaci na výstavbu bytů připravil v minulých dnech Státní fond rozvoje bydlení. Na výstavbu sociálních bytů
je dokonce dotace 100 %, ovšem stále s 20-letou dobou udržitelnosti, navíc cílové skupiny, pro něž je
výstavba určena, jsou opět komplikovanější, už ani svobodné matky s dítětem by zde nebylo možné
ubytovat. Proto myšlenku výstavby sociálních bytů opustili a spíše se přikláněli k výstavbě tzv, dostupných
bytů, kde bychom mohli ubytovat kohokoli. Zde bude poskytován zvýhodněný úvěr, o 0,5 % nižší než je
referenční sazba ČNB.
Samozřejmě bychom použili již hotový projekt od Green4plan s.r.o. , je však pravděpodobné, že bychom
v tomto případě nezvedali střechu nad prodejnou, celkem by tedy vzniklo pět bytů. O dalším postupu
rozhodneme v zastupitelstvu
starosta

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 na podzim.
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 24. června 2019 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Rozpočtové opatření 2. Účetní závěrky za r.2018 3. Různé
Těšíme se na Vás

Obec Bukovice Vás srdečně zve na

BUKOVICKÝ KOŠT
V pátek 28. 6. 2019 v 19 hodin
za Obecním úřadem v Bukovici
K poslechu zahraje cimbálová muzika z Hustopečí
Dobré víno z Moravy a pochoutky k němu
zajištěny
V ceně vstupného 100 Kč je koštovací sklenička
Přejeme příjemné posezení…

17. května se u školy konal již 7. ročník zahradní květinové slavnosti. A jako každý rok i letos měla škola
objednané pěkné počasí. Děti nám předvedly perfektně secvičený program, krásné country tance a dokonce
na školní zahradu připlula velká loď sestávající ze všech dětí školky i školy. K tanci i k poslechu nám po roční
pauze zahráli Kamarádi osady 5, kterým tímto děkujeme, že se nechali umluvit. Vždyť jim to stále hraje jako
zamlada… Občerstvení opět nemělo chybu, děkujeme rodině Hrábkovic, že se postarali o naše hladové
žaludky a všem, kteří měli na starost náš pitný režim. Děti se opět snažily a vyrobily různé drobnosti
k zakoupení – perníčky, klíčenky, náramky, prstýnky, dřevěné květiny. Výtěžek z prodeje, který činil 3514 Kč
využily k dobré věci a nakoupily plno dobrot do psího útulku v Broumově. Za obec se zde také pan starosta
rozloučil s paní ředitelkou Dobiasovou, která nám odchází do důchodu a na památku od nás dostala červený
buk do své zahrady, aby jí připomínal léta strávená v Bukovici. Akce se všem velmi líbila, zahrada praskala
ve švech a proto jsme rádi, že nastupující paní ředitelka Karpfová míní v této povedené akci pokračovat.
Budeme se tedy těšit na příští květen.
Helena Geislerová

Vybíjená malotřídek
31.5. byla ve Žďáře vybíjená malotřídek. Pořádala ji bukovická škola. Hráli jsme dvakrát 5 minut. Každý hrál
s každým. K občerstvení byly párky v rohlíku a dva druhy malinovek. Celkově jsme byli pátý ze šesti. Bylo to
super! Vybíjená se nám povedla. Chci pochválit celý team. Danovi, Kryštofovi a Patrikovi se velice dařilo.
Jáchym Binar, 5.r.

Děkuji všem hráčům za zodpovědný přístup a skvělý sportovní zážitek, obci Žďár nad Metují za bezplatný
pronájem hřiště, organizátorům i sponzorům za ochotu a pomoc!
Seznam sponzorů: Obec Žďár nad Metují, Obec Bukovice, Primátor Náchod, Technické služby Police n.M.,
Integraf s.r.o., Pejskar a spol., Kvíčerovská pekárna, Wikov Hronov, Moneta Money Bank, paní Marelová,
Čápová, Exnerová, Binarová, Lacinová, Hornychová, Geislerová, Troutnarová, Matěnová, Hrábková ml.,
Hrábková st., Brátová, Stuchlíková
Irena Dobiasová, ZŠ a MŠ Bukovice

Tajný výlet
7.6.2019 jsme měli tajný výlet. Ve čtvrtek na začátku vyučování nám paní učitelka dala dopis, na kterém byl
velký otazník. Rozbalil ho Patrik Kaufman, protože je náš předseda. Vysypal z toho kousky papíru. Museli
jsme to složit. Bylo tam napsáno, že se sejdeme v pátek ve 14:45 hod. před školou. A máme si vzít s sebou
pláštěnku, svačinu a dobrý boty. Tak jsme se tam sešli a čekali na paní učitelku. Na takový plastový foťák
jsme měli nafotit celý výlet. Nejhorší na tom bylo, že jsme se nemohli kouknout na to, co jsme vyfotili.
Měli jsme najít co nejrychlejší spoj do Hronova. Přijeli jsme tam, ale z rodinných důvodů měli zavřeno. Tak
nám paní učitelka řekla, že se tam pojedeme podívat někdy jindy. Vyrazili jsme na zmrzlinu. Potom jsme šli
nakupovat na snídani a večeři. Po dlouhém dohadování jsme se
rozhodli, že k večeři budeme mít gulášovku s topinkou a k snídani
bábovku s čajem.
Z Hronova jsme jeli do Velkých Petrovic. Když jsme vystoupili, tak jsme
se dozvěděli, že v kopci máme hledat dům s číslem popisným 27. A
tam zazvonit a zeptat se, jestli nám tam Krajánek Matěj něco nenechal.
Všichni jsme si všimli člunu, ale nikdo si nemyslel, že bychom ho mohli
potřebovat. Potom nám paní učitelka řekla, že to asi potřebovat
budeme. Tak jsme ho vzali a našli jsme k tomu ještě lana. Šli jsme
podél Metuje Maršovským údolím.

Měli jsme se dívat, jestli okolo sebe neuvidíme někoho známého, který by nám mohl něco dát. To něco
bychom prý mohli potřebovat. Všichni jsme si mysleli, že to bude Bára. To je pes paní učitelky. Zavolali jsme:
„Báro!“ Ale nic. Asi o 200 metrů dál jsme zase zavolali: „Báro!“ A ona zaštěkala. Byli jsme tak šťastní, protože
jsme si to mysleli správně. Viděli jsme pana Kollerta a Báru s ním, ale byli na druhé straně Metuje. Tak se
Dan obětoval a šel přes hráz s provazem. Dali jsme do vody člun a přitahovali jsme se za lano. Patrik se taky
obětoval a odstrkoval nás, my jsme byli v loďce. A kupodivu byl celý od bahna. Přendali jsme si věci
z jednoho batohu do druhého. A poté jsme vyšli. Asi v půli cesty jsme se zastavili na odpočívadle. Tam nám
paní učitelka dala meloun. Vždy, když Dan vyhodil slupku do vody, Bára se za ní vrhla jako pro aport. Dan
řekl:“Ta je ale blbá.“ Paní učitelka odpověděla: „Neurážej mého psa!“ Po melounu jsme zase šli dál.
Za Českou Metují si Jáchym všiml, že Danovi chybí
karimatka. Vzápětí se kluci otočili a běželi ji hledat. Asi za
10 minut kluci přiběhli. Že prý byla na tom odpočinkovém
místě, což bylo asi 1 km odtud. Dan si ji pořádně přidělal a
šli jsme dál. Potom nám paní učitelka řekla, že máme
hledat paní ředitelku a u ní najít nejlepší místo
k přebrození. Přešli jsme řeku, ale mně tam málem zůstala
noha. Vystoupali jsme nahoru a tam byly dvě chatky.
Mysleli jsme si, že je to ta blíž, Dan už byl na verandě a
najednou paní učitelka řekla, že to je ta druhá. Na dveřích
visela maska krajánka Matěje. Sundali jsme ji a odemknuli
dveře. Poté paní ředitelka říkala, že nám přinesla meloun.
My místo toho, abychom byli šťastní, tak jsme byli
zklamaní, že to je meloun a ne něco jiného, protože už jsme jeden meloun snědli.
Vůbec jsme se nemohli dohodnout, kde budeme spát. Nakonec jsme spali ve střeše nad sezením. Šli jsme
zapálit oheň a Patrik na to vypotřeboval celé balení sirek a ještě to nestačilo. Nakonec to zapálila paní
učitelka. Nachystali jsme buřty do gulášovky a dali jsme ji vařit. Chleba radši nakrájela paní učitelka a né
Patrik. Navečeřeli jsme se a šli jsme se do řeky vykoupat. Mysleli jsme si, že je to legrace, ale ona to legrace
nebyla. Patrik a Jáchym se tam ponořili celí. Já s Kikou jsme si jenom opláchly ruce. Vrátili jsme se zpátky a
šli jsme hrát na kytaru. Rozhodli jsme se, že už si půjdeme nahoru lehnout.
Paní učitelka ještě chvíli hrála na kytaru. Čekali jsme na ni, aby si s námi zahrála Bang. Ona o tom ale vůbec
nevěděla. Přišla asi až za půl hodiny. Nebyli jsme ani v půlce hry. Hádejte, kdo asi šel spát první? No
samozřejmě paní učitelka. My jsme usnuli asi až v jednu hodinu. Vstávali jsme v sedm hodin. Šli jsme se
nasnídat a dali jsme si každý jiný čaj.
Pro Kiku a Patrika přijeli dřív a my ostatní jsme šli pěšky do Žďára. Tam jsme se náhodou setkali s Kikou.
Její máma říkala: „To jsme pro ni nemuseli jezdit a mohla jít rovnou s vámi.“ Cestou jsme se stavili u paní
Brátové. Když jsme byli u paní Kollertové na dvorku, tak začalo pršet. Měli jsme štěstí, že jsme nezmokli.
Paní Kollertová nás rozvezla domů. Moc jsme si to užili a paní Kollertové se to moc povedlo!
Káťa Vacková, 5.roč.

Poděkování
Po sedmi letech se údajně mění krev. Je to jistě prospěšné nejen pro osvěžení těla, ale i školy. Sedmiletá
práce v bukovické malotřídce pro mne byla výzvou, příjemnou změnou, výbornou zkušeností, ale i zábavou.
Bavilo mne sledovat drobečky, kteří nastoupili do 1.třídy, jak rostou nejenom fyzicky, ale i duševně. Jak se
z neposedných rošťáčků, kteří neustále bojují o Vaši přízeň nebo alespoň pozornost, postupně stávají
spravedliví ochránci práv.
Nejinak je to i u našich současných páťáků. Často nám přinášejí mnoho námětů k
zamyšlení, mladším spolužákům pomáhají řešit jejich spory a snaží se jim pomoci i při
vzdělávání. Zkrátka, zrají nám před očima jako víno. A nyní jejich působení na naší
škole také končí. Klukovské trio -Dan, Jáchym a Patrik- bude pokračovat na Základní
škole v Polici n.M., Káťa a Kristýnka od září nastupují do osmiletého gymnázia
v Broumově. Přeji té naší páťácké „pětce“ hodně úspěchů a štěstí v jejich dalším studiu.
Škole přeji do dalších let rozumné, chápavé a přívětivé učitele, nové paní ředitelce
Lence Karpfové bezproblémový chod školy, všem našim dětem přeji bezpečné, tvůrčí
a podnětné prostředí, mnoho úžasných zážitků a skvělých kamarádů.
Děkuji celé naší velké bukovické rodině: dětem za jejich upřímnost a spontánnost,
rodičům za jejich důvěru, se kterou nám svěřují své ratolesti, za spolupráci, ochotu a
pomoc, kolegyním za jejich obětavost a skvěle odvedenou práci, zřizovateli za velikou
podporu a vstřícnost.
Irena Dobiasová, ZŠ a MŠ Bukovice

Léto ve škole
Druhou půlku května ve škole jsme zahájili Zahradní slavností, která se letos konala v námořnickém duchu.
Tradičně jsme si mohli užít příjemného posezení s občerstvením a
kapelou Kamarádi Osady 5. Dětem se vydařilo jejich vystoupení a školáci
prodávali své výrobky, aby podpořili psí útulek v Broumově. Navíc se na
nás usmálo počasí, které přineslo snad jediný slunečný a neupršený den
v celém týdnu. Děkujeme všem za podporu a pomoc s organizací. Za
peníze pro opuštěné pejsky děti nakoupily konzervy a granule a jedno
odpoledne se družinou osobně do útulku zavezly.
O několik dní později určovali v přírodovědné soutěži všichni žáci 50
rostlin a živočichů, ať už skutečných, nebo na obrázku, a poměřovali své
znalosti. Nejvýše bylo možné získat 100 bodů. Nejlepší znalec přírody
letos získal 97 bodů. Kdo si chtěl své vědomosti dále rozšiřovat, mohl se se družinou podívat na výstavu
mokřadních rostlin ve Velkém Poříčí. I tam bylo možné soutěžit a naši žáci měli dobré výsledky.
Poslední květnový pátek měla naše škola na starosti pořádání turnaje ve vybíjené malotřídních škol.
Zúčastnilo se celkem 6 družstev, zázemí jsme našli na hřišti ve Žďáře nad Metují. Organizace turnaje se díky
pomoci řady lidí podařila, jen našemu družstvu nepřálo štěstí. Přestože byli silní i šikovní, nervozita a trochu
smůly udělaly svoje, a tak jsme skončili na 5.místě. Děkujeme všem fandům, pomocníkům a také všem
sponzorům.
Sportovní soutěže letos jako každý rok završí atletika. Oblastní
kolo v Broumově mají naši sportovci již za sebou, a protože byli
velmi úspěšní, mnoho jich jelo reprezentovat do Náchoda. Na
jejich výsledky se těšíme. Bude těžší obstát ve velké konkurenci,
ale i tak věříme v medailové šance. V posledním týdnu školy
ještě pojedou poměřit síly vytrvalostní běžci, a to do Adršpachu,
kde se koná Běh pod Křížovým vrchem.
Celý rok jsme díky Pavlíně Kollertové mohli putovat a
objevovat známé i neznámé studánky v našem okolí. Děkujeme
jí za přípravu cest, kterých si mnoho rodin ve volném čase užívá.
Pět páťáků se vrátilo z tajného výletu a prozradilo nám své zážitky prostřednictvím webových stránek školy.
S koncem června je vyšleme do světa, 2 žákyně na víceleté gymnázium do Broumova, 3 žáky na druhý
stupeň ZŠ v Polici nad Metují. Ať se jim v dalším studiu daří.
Na závěr mi nezbývá, než se i touto cestou rozloučit s naší milou ředitelkou, Irenou Dobiasovou.
Děkujeme jí za každý den z těch sedmi let, kdy ve škole působila. Doufáme, že něco z jejího optimismu a
vstřícnosti zůstane ve škole i nadále, a přejeme jí hodně zdraví, klidu a radosti!
Krásné léto Vám všem!
Za učitelky ZŠ Lenka Karpfová
Psí útulek v Broumově
Letos jsme se s dětmi rozhodli, že uděláme nějaký dobrý skutek.
Máme rádi zvířata a tak pomoc opuštěným psům a kočičkám byla
pro nás velká motivace. Vyrobili jsme si plakáty, klíčenky,
náramky, prstýnky a upekli medové perníčky. To vše jsme prodali
na Zahradní slavnosti. Za vydělané peníze(3514 Kč) jsme
nakoupili spoustu dobrot a ve středu 12. 6. jsme je osobně
předali.
Děkujeme všem, kdo nás podpořil a přinesl do školy deky pro
zvířátka.
P.Kollertová
Zprávičky ze školky
Jaro se nám rychle přehouplo do léta a k němu patří výlety a
užívání si sluníčka. Učíme se o správném chování v přírodě i na
silnicích, o ochraně přírody, dále pozorujeme vše, co patří k létu a
k prázdninám. Začali jsme naší tradiční zahradní slavností, letos v
námořnickém stylu, na kterou nám již po sedmé vyšlo pěkné
počasí a pokračujeme výšlapy a vycházkami do krásného okolí
Bukovice. Při první, poslední květnový pátek, jsme se vydali k
Čertovce a kolem kapličky zpět. Den dětí jsme oslavili výšlapem
na Ostaš. Cestou jsme plnili úkoly a nahoře jsme si pochutnali na
sladké odměně. V Hronově jsme navštívili divadelní festival pro

nejmenší "Hronovské hádě". V polické školce jsme se byli podívat na plyšákové ZOO a nyní už plánujeme
školkový výlet. Ten letošní bude zase turistický, projdeme se celým Maršovským údolím kolem řeky Metuje a
přes Žďár zpět do školky. Na konci června se už tradičně loučíme s předškoláky, kteří v září nastoupí do 1.
třídy. Letos se budeme loučit se šesti dětmi. Uspořádáme pro ně malé slavnostní rozloučení s rodiči a
panem starostou a na závěr si uděláme zmrzlinový pohár. Po celoroční práci si ho všichni zasloužíme.
Přejeme i Vám všem krásné léto a po prázdninách nashledanou!!
Lenka Svatoňová

Hasiči
Výjezdová jednotka - členové se pravidelně schází. Zúčastňují se různých školení (strojnické, velitelské,
zdravotnické, obsluha motorových pil, ...). Každý člen byl na lékařské prohlídce. Probíhá pravidelná údržba
zázemí, tak i techniky, obnova starých věcí, pomoc obci. Po obci jsme posbírali železný šrot, necelé 4t.
Připravili, zorganizovali jsme pálení čarodějnic, stavění májky, následné pokácení. Firmě Bezedos jsme
asistovali u demolice bývalé trafo stanice. Byli jsme na výletě s prohlídkami: mlýn Dřevíček, HZS Velké
Poříčí, farma Šimek Pavlišov. Zajišťovali jsme dopravu komise na vesnici roku ve Žďáře nad Metují. Výjezdy
v letošním roce:
 6. 3. v 18:23 hod. - Hlavňovský rybník - protržená hráz - planý poplach - 3 členi JSDH
 11. 3. v 04:13 hod. - Ostaš - spadlé stromy přes komunikaci - 7 členů JSDH
 3. 4. v 19:59 hod. - Suchý Důl - požár lesa - 5 členů JSDH
 15. 6. v 20:00 hod. - Bukovice - technická pomoc v obci, dešťová průtrž - 7 členů JSDH
 15. 6. v 22:00 hod. - Ostaš - spadlé stromy přes komunikaci - 7 členů JSDH
 16. 6. v 00:09 hod. - Police n. M. - zatopený dům - 3 členi JSDH
 16. 6. v 08:00 hod. - Bukovice - pomoc v obci - odstraňování následků dešťové průtrže - 10 členů

Soutěžní družstvo - na letošní rok jsme z důvodu ukončení
činnosti ve družstvu Petra Raka ml. museli udělat změny. Na jeho
místo nastoupil Nikolas Letzel z Police nad Metují a jako
náhradník Jan Fruhaufa ze Žďára nad Metují. Oba dva prošli
naším mládežnickým kroužkem, začlenili se dobře, snaží se.
Bohužel ale stále nemáme kde pořádně trénovat (jezdíme do
Ohnišova!!), to samé platí i o mladých hasičích. Máme slíbené
zázemí, závodní dráhu od p. Petra Hauka, ale asi všichni vidíte v
jakém to je stavu... Nikam se to nepohnulo, proto i v letošním roce
bude hasičská soutěž O pohár starosty obce Bukovice v Polici
nad Metují, 14. 9. 2019! Snad se dočkáme soutěže v Bukovici. O
prázdninách, a to 10. 8. 2019 se bude konat Bukovický zadek na
place u Grimů. Prozatím odježděné soutěže v letošním roce:
 4. 5. - Česká Metuje - Memoriál L. Kracíka 38:53 s. - 4.
místo, okrsek Ostaš - 32:63s. 1. místo
 18. 5. - Černčice - NHPL - 32:57s. - 4. místo
 25. 5. - Lhota za Červeným Kostelcem - NHPL - 28:66s. - 6. místo
 8. 6. - Blažkov - NHPL - 26:59s - 3. Místo

M.Sádovský ml.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
dne 24. a 25. 5. 2019 v obci Bukovice
Voleb se zúčastnilo 121 voličů což je 42 %
s tímto výsledkem:
pořadí
č.kand.
strana
1.
30
ANO 2011
2.- 3.
5
ODS
2.- 3.
27
Česká pirátská strana
4.- 5.
28
Svob. a přímá dem. – T.Okamura SPD
4.- 5.
39
KDÚ - ČSL
6.
26
Starostové s reg.partnery a TOP 09
7.
7
ČSSD
8.- 9.
6
ANO, vytrolíme europarlament
8.- 9.
24
HLAS
10.-12.
3
Cesta odpovědné společnosti
10.-12.
9
KSČM
10.-12.
25
Svob., Liberland a RČ–Odejdeme bez pl.

počet hlasů
22
20
20
16
16
11
5
4
4
1
1
1

Pochvala
Chtěla bych pochválit hochy hasiče ( Hejnyho a Tomáše Sádovského), jak jsem jim slíbila, za perfektní
obsluhu u čarodějnického občerstvení. ……
Jedna z Čarodějnic
Pochvala
Chtěla bych pochválit celý tým učitelek ze školky a školy za krásně nacvičený a připravený program s
dětmi o Květinové slavnosti. Klobouk dolů - nacvičit a vymyslet takové představení. Bylo to nádherný!! Velký
dík také obci za podporu této celé akce a také paním kuchařkám a všem okolo, co to všechno připravovali a
také Polické Pětce, jak krásně hrála.
Ještě bych chtěla říct, že je moc dobře, když se v obci něco děje, ať už to pořádá obec, škola, hasiči, ulice,
nebo Sokol, že by ale mohlo chodit také víc lidí z obce na akce, když už si s tím někdo dá práci.
Dále bych chtěla pochválit obětavou práci Moniky Leppeltové a Vládika Partela, jak vedou děti v
hasičském kroužku. Nejen to, když to člověk vidí i jak to chodí na závodech a táborech. Smekám před nimi!!
Za každého počasí se vydají na závody a ať svítí slunce, nebo prší, s dětmi odzávodí (někdy i celý den) a
tolik let vedou tento kroužek, na který chodili oni sami, a to vše ze svého volného času a po práci se věnují
dětem a trénují je a připravují. Krásná práce a patří jim velký obdiv. Myslím, že je potřeba je občas pochválit,
že si to zaslouží.
Ještě jedno poděkování patří zastupitelům obce Bukovice, že z obecního rozpočtu věnovali opět finanční
dar našemu Honzíkovi. Moc děkujeme!!! Honzík moc děkuje. Řekl by vám to sám, kdyby mohl.
Dáša Kutíková

