Informace pro občany – září 2019
Vážení spoluobčané,
máme zde konec prázdnin, školákům končí čas sladkého nicnedělání. 2.září jsme tradičně rozezvučeli
zvon a přivítali nové prvňáčky. Letos jich je 11, celkem máme ve škole 48 dětí, což je úctyhodné číslo,
více jich už škola, snad ani nepobere. Ale je dobře, že má naše škola v okolí takový dobrý zvuk.
Učitelskému sboru s novou paní ředitelkou jsem popřál hodně sil do jejich práce, věříme, ž nám škola
bude dělat nadále samou radost.
Za nejdůležitější událost posledních dní považujeme schválení změny územního plánu. Územní plán
(ÚP) je dokument, který stanovuje základní koncepci rozvoje území obce. Územní plánování zajišťuje
předpoklady pro udržitelný rozvoj území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na tomto území. Tolik definice, z praktického hlediska je k souladu s ÚP přihlíženo
stavebním úřadem při jakémkoli stavebním řízení. A pro další rozvoj obce je schvalování změn v čase
delším než dva roky nepříjemné neboť to jejímu dalšímu rozvoji brání. I když jsme na tom ještě lépe než
sousední Police n.M., kde řeší změnu ÚP již tři roky. Změna našeho ÚP řeší například definitivní zrušení
obchvatu ve východní části obce, což je základní podmínka k tomu, aby se vůbec řešil převod pozemků
v katastru nemovitostí na plochy určené k zástavbě. Průtahy při schvalování změny ÚP nelibě nese
několik občanů, kteří mají již připraveny projekty k výstavbě v dalších částech obce. Hodně zlé krve
nadělalo schvalování rozšíření plochy určené pro sportoviště, aby se vyhovělo projektu p.Hauka. Vždy
se najdou ti, kteří pro projekt sportovního areálu budou a ti, kteří pro projekt nebudou. Já jsem
přesvědčen, že projekt bude pro naší obec přínosem a v osobě p.Hauka vidím naprosto seriózního a
důvěryhodného partnera.
Při druhém veřejném schvalování změny ÚP naší obce, dne 4.9. na MÚ v Náchodě byly námitky
podané po prvním veřejném projednání začátkem tohoto roku zamítnuty a v době přípravy tohoto
zpravodaje se domnívám, že změna ÚP bude schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce, dne
16.9. Co se týče projektu p.Hauka, teprve poté bude probíhat řízení o udělení stavebního povolení se
stavebním odborem MÚ Police n.M., kde se k němu budou moci účastníci řízení dále vyjadřovat
Dále máme rozpracováno několik akcí, které se nedaří realizovat nebo urychlit, tak jak bychom chtěli.
Především je stále nedokončen projekt pro rekonstrukci parkoviště. Zde nám chybí již pouze souhlas
majitelky restaurace, kde máme ústně dohodnutu směnu pozemků tak, aby bylo možné za autobusovou
zastávkou vybudovat pět parkovacích míst. Současný vzhled není nijak hezký, ale věřím, že vše projekt
dotáhneme a seženeme na něj i peníze.
Zabýváme se též rekonstrukcí veřejného osvětlení. Pracujeme na projektu výstavby šesti sloupů od
sušky k Pěkovu, máme zadán též projekt celkové rekonstrukce a modernizace svítidel veřejného
osvětlení, toto nám zpracovává firma Eltym, vyřízení dotační žádosti nám zajišťuje EFOS Česká Lípa.
Ovšem ani jeden z projektů není po projekční stránce dokončen a na vlastní kůži se přesvědčujeme,
především místostarosta Petr Hejnyš, který si vzal tyto odborné záležitosti na starost, že novela
stavebního zákona povolovací procesy v žádném případě nezjednodušila, natož urychlila, spíše naopak.
Máme též zadán projekt výstavby hřiště s umělým povrchem na školní zahradě. Zde bohužel
narážíme komplikaci s existencí nadzemního vedení vysokého napětí, kvůli němuž ČEZ Distribuce
vydala zamítavé stanovisko. V řešení je povolení alespoň zpevněné plochy, část v dlažbě a část
v umělém trávníku, plocha by byla bez hrazení a sítí, mobiliář pouze mobilní, tak uvidíme ...

Nezapomněli jsme ani na projekt protipovodňových úprav. Agroprojekce Litomyšl nám konečně
předložila grafickou podobu projektu s pozemky nutnými k trvalému nebo dočasnému záboru. Po jejich
vykoupení bude projekt předložen k územnímu řízení a získáme-li územní rozhodnutí, Povodí Labe
může projekt realizovat. To nebude samozřejmě jednoduché, budeme se snažit citlivým způsobem
s vlastníky přilehlých pozemků individuálně domluvit. Ovšem jiná řešení, jak zabránit přetečení požární
nádrže při přívalových deštích, již asi nejsou. Pak je na zvážení každého z dotčených, zda obětuje
několik metrů svých pozemků nebo bude žít v obavách z případných záplav. Ty se nám letos v těchto
místech naštěstí vyhnuly, ale kde naprší příště, nikdo neodhadne.
S tím souvisí též stav požární nádrže, který je otřesný. Rozhodli jsme se, že se pustíme do její
rekonstrukce. Vypracování projektu přislíbil ing.Jakoubek z Agroprojekce Litomyšl, musíme však zajistit
soulad se stavem evidovaným u HZS. Na jejich vyjádření stále čekám ….
Dále nás čeká poměrně dost práce na opravě místních komunikací. Zde máme naslibováno hodně
akcí a s politováním musím konstatovat, že se asi vše nepodaří realizovat :
Oprava vjezdu do sběrného dvora od Veby
Oprava cesty podemleté přívalovým deštěm na konci srpna u čp.6
Protipovodňové opatření na Drahách plus odvodnění cesty
Zpevnění parkovací plochy na Benátkách
Příčinou nejsou snad ani tak finanční prostředky jako nedostatek času stavebních firem.
Nyní trochu s obavou sledujeme pracovní vytížení firmy Bezedos, která by měla dokonce roku opravit
opěrnou zeď u Bornových a položit kanalizaci od čp.48 k čp.30. Snad se to do konce roku podaří…
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Strategický plán rozvoje obce
V současné době je zpracováván nový Strategický plán rozvoje obce Bukovice na roky 2020–2025, kde
se vyjasňují priority rozvoje obce pro následující léta. V minulých dnech jste do schránky obdrželi
k vyplnění dotazník. Celkem se sešlo 35 dotazníků v papírové podobě, kolik jich bylo odesláno
elektronicky se teprve dozvíme na veřejném projednání tohoto strategického plánu. Všem, kteří jste si
s ním dali práci, děkuji. Možná jste se nad ním mnozí spíše ušklíbli, naprosto to chápu, v době, kdy se
nám ne zcela daří naplňovat to, co jsme si představovali, se zabývat dalším dotazníkem …. Zpracování
tohoto dokumentu však podléhá určitým pravidlům a nic nás to nestojí. Zpracovává ho firma Envipartner
Brno a je financován z dotačního titulu „Efektivní veřejná správa“ přes Dobrovolný svazek obcí DSO
Policka v rámci celého balíčku strategických dokumentů, mezi něž bude dále patřit pasport komunikací,
pasport veřejného osvětlení a pasport kanalizace. A jak jsem již uvedl v minulém čísle zpravodaje, tento
dokument je nezbytný pro podávání jakýchkoli dotačních žádostí přes evropské fondy.
Obec Bukovice zve na
druhé veřejné projednání při příležitosti tvorby nového strategického dokumentu
ve středu, dne 18.září, v 18h v zasedací místnosti OÚ.
Přijďte využít možnosti zapojit se do diskuse nad budoucí podobou obce.
Občerstvení je zajištěno.

Výběrové řízení na rekonstrukci budovy OÚ
Obě naše žádosti o dotaci 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. Bylo vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele stavby, poptány byly tři firmy z okolí a dne 31.7. došlo k otevírání obálek s těmito nabídkami
na celkové dílo:
MOVIS Hronov, s. r. o.
2.521.696,37 Kč
BEZEDOS s.r.o. Velké Poříčí
2.415.486,75 Kč
MYŠKA STAVBY s.r.o. Teplice n.M.
z výběrového řízení se omluvil
S vítěznou firmou, Bezedos s.r.o., bude uzavřena smlouva o dílo a věřím, že hned zkraje roku 2020
začneme stavět. Administrace dotace bude opět svěřena firmě Východočeská rozvojová s.r.o., v tomto
případě je lepší za tyto služby zaplatit cca 70 tisíc, než riskovat při sebemenší chybě vracení části dvou
a půl milionové dotace.

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 16. září 2019 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Výsledek výběr.řízení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Rozpočtové opatření 4. Různé

Těšíme se na Vás

Čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České republiky mikročipem. S ohledem na dotazy občanů ohledně čipování
oznamujeme, že tuto činnost provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat
veterinární léčebnou a preventivní činnost, např. MVDr.Kulich ze Suchého Dolu, nelze ji však provést
hromadně, např. při plošném očkování psů, neboť to vyžaduje delší vyplňování formuláře. Každý majitel
čtyřnohého přítele si tedy tuto povinnost musí zajistit individuálně.

Odpady
Vyskytly se stížnosti k ukládání bioodpadu ze strany odběratele, Technických služeb Police nad
Metují. Ještě jednou tedy zopakuji, na stanovišti jsou dva kontejnery s označením, co do nich ukládat.
Jeden je určen pro trávu a měkké rostlinné materiály, druhý, vyšší kontejner, je určen pro ukládání keřů,
větví a jiných dřevnatých biologických odpadů. Správným odložením odpadu nebudeme pracovníkům
TS Police n.M. přidělávat práci, oni nám nebudou zvyšovat cenu za svoz a my nebudeme muset
uvažovat o případném zdražování ročních poplatků za svoz odpadu, a to za to přece stojí ….
Dále není zrovna slušné, nechávat u kontejnerů věci, které do nich nepatří nebo se do nich nevejdou,
ať už to jsou různá zařízení, plastové nárazníky nebo věci skleněné, obzvlášť autoskla, která ani do
kontejnerů na tříděný odpad nepatří. Vyřešíte si tím svůj problém, ale přenesete ho na někoho jiného a
k vzhledu obce to nepřispívá. Tyto věci odnášejte do sběrného dvora, po dohodě i kdykoli v pracovní
době.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 16. října 2019 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, odmašťovací přípravky, fotochemikálie,
léky, pesticidy (zahradní chemie), obaly od výše uvedených odpadů, baterie, akumulátory, zářivky a
ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory, ledničky, pneumatiky z osobních automobilů. Odebrán nebude
stavební odpad, odpad ze zeleně, pneumatiky z nákladních aut.

Hotel u Berků
Na četné dotazy pár slov k objektu U Berků. Asi nás to všechny docela zklamalo, ale je nutno říct, že
objekt je v soukromých rukou a obec s tím neudělá vůbec nic. Paní majitelka má stále smělé plány a řekl
bych, že má i dost pozitivní energie (nevím, zda dost peněz na tak rozsáhlou akci), musíme tedy věřit, že
snad někdy budeme toto zařízení využívat.
starosta

Zprávičky ze školky
Máme tu září a opět další školní rok, tentokrát s letopočtem 2019-20.
Do naší školky nastoupilo 6 nových malých dětí, z toho 4 přímo z
Bukovice. Kapacita je tedy naplněná na maximální počet 26 dětí.
Během prázdnin došlo k výměně našeho vedení, ředitelkou školy se
stala Mgr. L. Karpfová. Personál MŠ však zůstává stejný: L.
Svatoňová, H. Dziuba a i letos nás posílí asitentka pedagoga I.
Hornychová. Úklid zajišťuje p. Klímová. Tento školní rok motivujeme
"Povídáním s pejskem a kočičkou" a dalšími pohádkami bratří
Čapků. Chceme dětem tyto autory přiblížit právě díky jejich krásným pohádkám z našeho kraje. Pejsek a
kočička nás budou provázet i obyčejnými každodenními činnostmi a běžnými událostmi. Hned v září se s
nejstaršími dětmi vypravíme do broumovského útulku pro opuštěná zvířata, kde se děti dozví, že ne
všechna zvířátka jsou chtěná a mají svůj domov. Během celého roku budeme vymýšlet, jak bychom jim
mohli pomoci. Samozřejmě nás čekají nejrůznější aktivity - budeme trávit co nejvíce času v okolní
přírodě, pozorovat život v lese, na poli, v lukách, vyrábět, malovat, zpívat, tancovat atd. Pozveme rodiče
a místní na nejrůznější akce. Hned ta první by měla být na konci září, kdy společně se školáky
připravíme tzv. Podzimní slavnost. Vše o nás můžete sledovat na našich webových stránkách:
www.zsbukovice.cz/materskáskola
L.Svatoňová

Hrajeme si s Janem Ámosem
Tento školní rok si připomínáme 350. výročí úmrtí J.Á.Komenského, proto jsme náš celoroční projekt
nazvali Hrátky s Ámosem. Připomíná nám historii a poučuje nás svými moudrými slovy.
Od září navštěvuje školu 11 prvňáčků a celkem 48 žáků. Náš učitelský sbor posílila paní učitelka
Kateřina Šrámková, které i touto cestou přejeme radost z práce.
První týden jsme zařadili seznamovací výlet s vařením na Ostaši. Slovy jedné z žákyň: Byl krásný
čtvrtek, slunce svítilo a naše škola šla vařit gulášovku na Ostaš. Ale nejdřív jsme šli k Trpasličí skále hrát
hru, která se odehrávala v labyrintu. Po hře jsme šli vařit gulášovou polévku v kotlíku na ohništi, bylo to
moc dobré."
Nakonec připojuji poděkování Vám všem, kteří školu podporujete, často ve svém volném čase a
nezištně. Přeji dětem, rodičům i učitelům rok plný radosti z učení.
A co na to říká Jan Ámos Komenský?
„Škola budiž místo veselé, plné pastvy pro oči vně i uvnitř."
L. Karpfová

DLABÁNÍ

DÝNÍ

SE USKUTEČNÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BUKOVICI
VE STŘEDU 30. 10. 2019 V 17 HODIN
S SEBOU SI PŘINESTE DÝNI,
OSTRÝ NOŽÍK, SVÍČKU
DĚTI VÍTÁNY VE STRAŠIDELNÝCH KOSTÝMECH

MLADÍ

HASIČI

Soutěžní sezónu jsme zakončili okresním kolem v Náchodě na Hamrech. Do okresního kola
postoupili jen ti nejlepší z jednotlivých obvodů okresu Náchod. Počasí přálo, našim soutěžícím se dařilo.
Družstvo mladších soutěžilo bez chyb. Chybí nám trochu rychlost. Co se nepodařilo v předchozích
soutěžích, na to jsme si dali pozor. Odměnou bylo PARÁDNÍ 2. MÍSTO, medaile, pohár, drobné dárky
a 1 000 Kč jako výhra. Gratulujeme závodníkům!
Družstvu starších se vedlo též dobře. Bylo jasné, že na favority
soutěže (Nízká Srbská a Bezděkov) nám ještě chybí sehranost a
dravost. Favorité postoupili do krajského kola. Vše se též povedlo.
Jen technika (okresní "erární" stroj) nás při požárním útoku zklamal.
Protože nebyl stroj v pořádku, podali jsme protest. Protest však nebyl
uznán. Některá družstva měla se stejným strojem též problém, ale
nešlo jim až tak o umístění, protože jim body z ostatních disciplín
nestačily na medailové umístění. A nám kvůli špatnému stroji a
neuznanému protestu na vadnou techniku utekla bronzová medaile. I
přes to je pro nás 4. místo skvělý výsledek.
V závodě jednotlivců v běhu na 60 metrů s překážkami jsme si též vedli dobře, i když tuto disciplínu
vůbec netrénujeme. 3 jednotlivci mladší (Honzík Jirman, Kristián Hušek, Lukáš Kaufman) se umístili s
průměrným výsledkem. Jirka Kutík v kategorii jednotlivci starší disciplínu vyhrál! Krásný výsledek.
Gratulujeme!
Sezóna ještě nekončí závodnici Adéle Leppeltové. Závod "Český pohár" (běh na 100 m s
překážkami) trvá po celý rok, rovněž tak seriál závodů Východočeské stovky. Ze závodů sbírá cenné
body. Letos započala i disciplínu výstup na věž. Kromě závodů v jednotlivcích závodí i za družstvo žen
SDH Hřibojedy. A s tímto družstvem se probojovali na Mistrovství ČR do Ústí nad Labem.
Chceme poděkovat instruktorům Honzovi Frühaufovi, Adéle Nevoránkové, Nikolasu Letzelovi a
Adéle Leppeltové za pomoc při tréninkách, péči o děti na soutěžích.
Děkujeme rodičům za odvoz dětí na soutěže. Vážíme si rodičů i babiček a dědečků, kteří se přijdou
na soutěže podívat a zafandit.
Pro informaci: získali jsme dotaci v projektu "Můj klub" - společně s hasiči dospěláky se podělíme o
více jak 60 tis. Kč. Dále jsme získali dotaci Úřadu Královéhradeckého kraje ve výši 20 tis. Kč na letní
tábor a 20 tis. Kč na materiál pro kroužek mladých hasičů. Pořizujeme nové hadice, proudnice,
rozdělovač, nůžkový stan (zázemí na závody i tábor), opasky, ... Ve výhledu je dotace Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na tábor i na materiál.
Monika Leppeltová, vedoucí kroužku

___________________________________________________________________________________
Po soutěžní sezóně už jsme se nemohli dočkat prázdnin a TÁBORA. Letos jsme pořádali letní tábor
nejen se sborem z Nízké Srbské, ale i se sborem z Velké Ledhuje. Tentokrát jsme zvolili celotáborovou
hru s názvem Lichožrouti. Námět jsme si vypůjčili ze stejnojmenného animovaného českého filmu, ke
kterému Evička Vašatová opět přidala své zábavné hry. Ponožky pro hru dodali rodiče, babičky,
tetičky…. zkrátka celé rodiny.
Už když děti přijely, mohly spatřit na táborovém náměstíčku nábytek vyrobený z palet – obrovská
židle, postel i noční stolek. Na tomto nábytku se nejčastěji odehrávaly vtipné scénky s postavičkami z
filmu. Hned přes noc byly děti rozřazeny do oddílů a druhý den už jsme mohli hrát hry a plnit oddílové
úkoly. Ty nejzajímavější byly např. proniknutí do „obchoďáku“ s krádeží ponožek nebo třeba stavění vorů
z PET lahví a přeplouvání rybníku. Běhali jsme po lese, hráli vodní bitvy, tahali Jožika na lanu oknem do
patra, vařili si ve vlastních ohništích guláš, vytvářeli nové hry pro ostatní oddíly, byli jsme si také zastřílet
na střelnici Hubert v Olivětíně. Na táboře nás navštívil Petr Macura s „mixem“, udělal nám pořádnou
ledovou sprchu i obrovskou houpačku. Také se za námi přijel podívat náš kamarád a nyní starosta
Police n. M. Jirka Beran, kterému jsme vystrojili velké uvítání s famfárou a slavnostní salvou. Také
dobrovolní hasiči z okresního sdružení přijeli pozdravit táborníky – Milan Kligl, Milada Řeháková, Ivan
Kraus a Petra Němečková. Hasiči z Nízké Srbské si pro nás připravili soutěž v zatloukání hřebíků pro
celý oddíl i vedoucí s instruktory. Každý den jsme hráli různé hry, luštili šifry a učili se nové věci
z hasičiny i zálesáctví.
Počasí bylo skoro aprílové, bylo velké teplo, ale zasáhlo nás i krupobití a zima přes noc ve
spacácích. Tábor byl super, poznali jsme nové děti a naučili je něco nového. Myslím, že to byl jeden z
táborů, kde jsme nachodili nejvíce kilometrů. Chodili jsme na výlety, hledat šifry a dokonce i pár
odvážlivců spalo pod Ruprechtickým špičákem a druhý den plnili cestou zpátky do tábora úkoly.
Hospodaření tábora musí být vždy nulové, příjmy se musí rovnat výdajům. Ke zbytku táborových
peněz budou přidány finance věnované obecním úřadem, pořídíme 2 nové stanové podsady, vyřadíme
malé staré konstrukce a můžeme se těšit na tábor příští.

Velké poděkování patří báječným táborníkům, všem vedoucím a instruktorům tábora,
kuchařům, Obecnímu úřadu Bukovice, Městysu Machov, manželům Hertě a Liborovi Franzeovým,
Honzovi Jirmanovi, tatínkům panu Čápovi a panu Mackovi, ze střelnice Hubert Broumov - Olivětín
Pepovi Palhounovi a Luďkovi i Michalovi Sedláčkovým, firmě Grimových, firmám BEZEDOS s. r.
o., Troch s. r. o. a Continental Automotive Czech Republic, s. r. o.
Adéla Leppeltová

Na fotografie se můžete podívat na adrese https://cvajk.rajce.idnes.cz

________________________________________________________________________________
Mistrovství ČR v požárním sportu Ústí nad Labem 30. 8. - 1. 9. 2019

Adéla se třetím rokem věnuje běhu na 100 metrů s překážkami. Trénuje většinou sama, odborné
rady, ale i kupu tréninkových lekcí dostala od Luďka Kröglera z Meziměstí, olympijského vítěze hasičské
olympiády v rakouském Villachu a profesionálního hasiče.
Na konci minulé soutěžní sezóny byla oslovena družstvem žen z Hřibojed (složeného ženami z
Hřibojed a doplněného o ženy z jiných sborů), zda by s nimi chtěla trénovat a soutěžit. V červnu se Ádě coby dorostenecké jednotlivkyni - nepodařilo umístit se na postupovém místě pro Mistrovství ČR, ale v
soutěži družstev postoupily z trutnovského okresu jako výherkyně krajského kola ženy z Hřibojed, a tak
Áďa jede na mistrovství i tak.
A už je to tu! V pátek 30. srpna jedeme do Ústí nad Labem, slunečno, vedro, na Městském stadionu
probíhá slavnostní nástup všech krajů republiky. Při ceremoniálu má projev i ministr vnitra, je pronesen
slavnostní slib soutěžících. Soutěží družstva dobrovolných hasičů - mužů a žen, družstva
profesionálních hasičů - pouze mužů, družstva hasičské jednoty a pozvána byla i slovenská
reprezentace. Pátek je věnován výstupu na věž - ženy do 1. nadzemního podlaží, muži do 4. Je to
mazec! Áďa se této disciplíny neúčastní, trénovat ji začala až letos, zvládne ji za 10 sekund, ale nejlepší
čas v republice je 7,43 s.
V sobotu nás po příchodu na tribunu jedna z hřibojedských žen vymaluje v obličeji zelenou u a
oranžovou barvou, tím jsme přijati do fanouškovského týmu Hřibojed. Fanoušků přijíždí celý autobus od
malinkatých dětí s vlaječkami a bubínky po dospěláky s bubny, trumpetami, transparenty, vlajkami...
všichni ve fanouškovských trikách FANDÍME ŽENÁM Z HŘIBOJED a samozřejmě jsou na místě
pomalováni klubovými barvami. Běh na 100 metrů s překážkami je v plném proudu, běhá se v několika
drahách současně. Jedna hřibojedská závodnice, která právě nesoutěží, koučuje fanoušky (ví, kdy se
může fandit, a kdy je čas na klid a soustředění) a vybízí je k fandění: HŘIBO-HŘIBO-HŘÍBÓÓÓJEDY.
Je to těžké srovnat si to v hlavě - proti BUUUUKOVICE je to rozdíl. Pokřik AŤ ROSTOU! symbolizuje
obecní znak s hříbky. Závodnice z Hřibojed se chystá na start, vlna fandění, pak klid pro soustředění
závodnice, rozbíhá se - fandění ... a tak dále. Nálada stoupá, fanoušci ve varu, troubení, bubnování,
řev.... Áďa na startu, startér je ta nejdůležitější osoba v závodě, musí umět startovat, výstřel, přeskok
břevna, uchopení hadic, přeběhnutí dlouhé a úzké kladiny s rozbalením hadic, napojení do rozdělovače
téměř bez zastavení, sprint do cíle. Vše se zdaří. I ve druhém pokusu. Nejlepší závodnice republiky toto
zvládne za 15,27 s, Áďa doběhla za 19,34 s. Ženy v celkovém součtu stovek se umisťují na čtvrtém
místě. Na druhé půlce stadionu probíhá 100 metrů běh mužů "profíků". Muži mají namísto břevna
2metrovou bariéru, kterou doslova přeletí a ještě se od ní odrazí, aby neztratili rychlost, kladina je vyšší
než u žen. Národní rekord 14,63 s. Odpoledne jsou na řadě štafety 4 x 100 metrů běh s překážkami. Z
desetičlenného týmu je vybráno 8 nejrychlejších - rozdělí se do 2 družstev, běží každé v 1 pokusu,
rychlejší čas se počítá. První přeskakuje domek, druhá přeskočí břevno, třetí přeběhne s hadicemi
kladinu a zapojí rozdělovač, čtvrtá přenáší hasicí přístroj (muži z HZS hasí hořící směs) - při tom všem si
předávají štafetu = proudnici. Áďa na 4. úseku s hasicím přístrojem. Běží jako vítr. Čas perfektní. Vedou
si výborně. Po druhém dnu vypadá vše slibně.

Neděle - královská disciplína požární útok. Startuje se ze 3 základen, megaatmosféra, muži
profesionálové z Královéhradeckého kraji "dávají" dokonce národní rekord 20,54 sekund. Ženám z
Hřibojed nejde ani v jednom pokusu hladce nastartovat stroj, i tak v druhém pokusu zapisují čas 25,83 s,
cenné 0,4 sekundy chybí ve výsledném času, aby obsadily dobré místo v útoku a celkové 3. místo.
Takto jsou "až" páté. Ale chlapi profíci z našeho kraje VYHRÁLI!!! A tak se po závěrečném slavnostním
zakončení všichni muži a ženy z Královéhradecka schází u stupňů vítězů, sekt teče proudem, medaile
mužům cinkají, fotí se, všichni jásají, trenéři se smějou, atmosféra je tak dojemná, že slabším jedincům
tečou slzy. A ještě jeden dojemný postřeh: po každém soutěžním dnu jdou ženy z Hřibojed poděkovat
potleskem před tribunu svým fanouškům. V tom posledním dnu dokonce jedna maminka - fanynka
vytahuje zlaté medaile s trikolorou, dává je ženám na krk, a tak jsou i ženy z Hřibojed se zlatými
medailemi na krku, byť čokoládovými. Nálada, jako kdyby vyhráli muži i ženy z našeho kraje. Úžasné.
Stojí za to podělit se o radost!
Monika Leppeltová

Hasiči
Ani v letních měsících jsme nezaháleli. Vedoucí mládeže uspořádali již tradiční tábor mladých hasičů na
Janovičkách. Soutěžní družstvo se pravidelně scházelo, zúčastnilo se několika soutěží:

22. 6. 2019 Nahořany (NHPL, nástřikové terče) 35,24s. 8. místo

20. 7. 2019 Meziměstí (Podorlická liga, nástřikové terče) 23,96s. 4.místo

3. 8. 2019 Třebihošť (Trutnovská liga, nástřikové terče) 32,46s. 3. místo

31. 8. 2019 Vysokov (NHPL, sklopné terče) 21,82s. 7. místo

7. 9. 2019 Nový Hrádek (NHPL, nástřikové terče) 27,83s. 3. místo
Na soutěži v Meziměstí jsme si vytvořili osobní rekord, náš nejlepší čas!
10. 8. 2019 jsme uspořádali již pátý ročník
Bukovického zadku, aneb soutěže o nejrychlejší sání.
Soutěž se vydařila, svědčí o tom zvýšený zájem
soutěžních družstev, celkem jich bylo 26. Družstvem
z největší dálky bylo družstvo SDH Březovice (Mladá
Boleslav). K vidění byly parádní výkony. V mužské i
ženské kategorii zvítězila družstva z Třebihoště (Dvůr
Králové). Naše družstvo mezi muži obsadilo pěkné 3.
místo. Jediným mínusem bylo počasí, celé odpoledne
propršelo. Poděkování patří všem sponzorům (SDH
Bukovice, Obec Bukovice, ing. Šrůtek Milan, ing.
Hejnyš Petr, Grim Milan, MT - Střechy s.r.o.,
Sádovský Miroslav, Partel Vladislav, Jirman Jan,
Bezedos s.r.o., Tiskárna Resl s.r.o. Panu Holubovi, za
nádherné fotky.
26. 8. 2019 v 19 hod. - technická pomoc Ždár nad Metují - čerpání vody po bleskové povodni, 6 členů.
14. 9. 2019 pořádáme na hřišti za čerpací stanicí soutěž O putovní pohár starosty obce Bukovice.
M.Sádovský, ml.

Sportovní areál …
V poslední době je velmi diskutovaná a choulostivá otázka (nejen obyvateli Bukovice), proč je od
prosince roku 2018 rozkopané sportovní hřiště, kde by měl stát nový moderní sportovní areál a dodnes
se nic neděje.
Na konci min. roku začaly zemní práce pro přípravu stavby tohoto areálu. To zneklidnilo některé
obyvatelé přilehlých domů z následujících důvodů:
Jak je možné, že zemní práce už začaly, když ještě není uzavřená změna územního plánu obce
Bukovice, tudíž nemohlo být ani vystaveno stavební povolení? Navíc se proslýchalo (později potvrdilo),
že stavba nové sportovní haly s rozměry 60x40x11 m má začít už v lednu, 2019.
Ruku na srdce, kdo z nás by neměl strach, kdyby se vedle jeho domu plánoval tak gigantický projekt
(v poměru naší obce a zvoleného místa projektu). V době, kdy je běžné, že se „na černo“ postaví
objekty, úpravy atd., které by jinak zákony nepovolily. Majitelům těchto staveb je pak vystavena pouze
směšná pokuta a k odstranění objektů už nedojde.
Z těchto důvodů byl vyzván stavební úřad Police nad Metují, aby vše prošetřil. Ten potvrdil, že
většina terénních prací byla provedena v rozporu se zákonem, nejsou žádné oficiální projekty, jak
vlastně bude sportoviště vypadat a tím nemůže být vystaveno ani stavební povolení.
Stavební úřad Police nad Metují okamžitě všechny ostatní práce zakázal, dokud nebude uzavřena
změna územního plánu, dodělán projekt sportovního areálu a vystaveno stavební povolení.
Plachta Michal
6.9. 2019

