Informace pro občany – listopad 2019
Vážení občané,
vítám Vás u posledního zpravodaje letošního roku. Rok 2019 se pomalu chýlí ke konci, zase
nám utekl nějak rychleji roky v minulé. Jako každý rok oslavíme první adventní neděli, letos
to bude 1. prosince, rozsvícením vánočního stromku před obecním úřadem, rozsvítíme
svíčky, poslechneme si a zazpíváme vánoční koledy s dětmi z naší školy, zahřejeme se
čajem a svařeným vínem. I letos pak přichystáme občerstvení v prostorách úřadu. Všechny
Vás tímto na tuto krásnou akci srdečně zvu, začátek je v 16 hodin. A s předstihem Vám popřeji příjemné
prožití svátků vánočních. Čeká nás několik týdnů shonu, kolotoč nakupování, zdobení, pečení, vaření a
příprav. Přeji Vám, aby Vánoce pro Vás byly nejkrásnější svátky v roce, symbol pohody a klidu a odpočinku
od všedních starostí. Do kulatého roku 2020 Vám pak přeji hodně štěstí, zdraví a osobních a pracovních
úspěchů.
starosta
Poohlédnu-li se za uplynulým rokem, musím konstatovat, že rok 2019 byl spíš neúspěšný než úspěšný,
dost věcí se nám nepodařilo realizovat. Podařilo se nám projekčně dotáhnout do konce rekonstrukci
požární zbrojnice a zateplení budovy obecního úřadu. Jakmile to počasí na jaře dovolí, začne vítěz
výběrového řízení, firma Bezedos, s rekonstrukcí garáže hasičárny, poté se pustí do zateplení.
Předpokládaná celková cena projektu je 2,9 mil. Kč, na zateplení přispěje Ministerstvo životního prostředí
prostřednictvím fondu OPŽP částkou, 0,579 mil.Kč, na požární část přispěje Ministerstvo pro místní rozvoj
prostřednictvím programu IROP částkou 1,522 mil.Kč. A snad se dočkáme podstatně nižších faktur za
spotřebu plynu. Celá dotační agenda je šílená, spočívá v pečlivém hlídání všech nákladů, v projektu
uznatelných nebo neuznatelných a jejich preciznímu dokládání, včetně veškerých objednávek a faktur a
nikdy vlastně není jisté, že peníze nebudeme nějakým způsobem částečně vracet, pokud uděláme chybu.
Po ročním úsilí se nám podařilo dotáhnout do konečné fáze projekt výstavby parkoviště u školy.
Znamenalo to dohodnout se s majitelkou restaurace u Berků o budoucí směně pásu pozemku šířky 1,3 m
směrem do zahrady, dohodnout se s Údržbou silnic Královéhradeckého kraje na snížení hotových
obrubníků po rekonstrukci silnice II/303 v autobusovém zálivu (celkem 4 obrubníky) tak, aby se dalo hned
za zálivem najíždět a vyjíždět, získat k našemu projektu souhlas Správy silnic Královéhradeckého kraje. A
když už máme vše na hromádce, zjišťujeme, že Ministerstvo pro místní rozvoj dotační titul „Podpora
obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury“, na rok 2020 nevypisuje. Celkový rozpočet akce je 1,6
mil. Kč, plus výměna kanalizace u školy 0,8 mil. Kč. Protože bez dotace bychom se do této akce neradi
pouštěli, protože rozjezd restaurace U Berků je zřejmě v nedohlednu a stávající parkovací prostory stačí,
stavbu parkoviště pravděpodobně odložíme o jeden rok a budeme věřit, že se na výstavbu parkoviště
nějaká dotace objeví.
To, že je na hotel U Berků smutný pohled nemá cenu připomínat. Opakuji, že objekt je v soukromých
rukou a obec s tím nic nezmůže, ano, dal jsem aspoň posekat trávu. Co s objektem majitelka zamýšlí,
nevíme, ovšem nemyslím si, že něco jiného než tvrdila na začátku, tedy bydlení, ubytování, kulturní akce.
Jsme rádi, že jsme se s ní alespoň dohodli na směně pozemků na zahradě a dále nezbývá než čekat.
Ještě smutnější je pohled na bukovické volejbalové kurty. Bylo o tom již napsáno dost a nemá smysl se
zde k tomu více vracet. Zdlouhavý proces změny územního plánu je snad u konce, na veřejném zasedání
budeme změnu ÚP schvalovat.
Další akcí, kterou jsme nerealizovali a bohužel už ani realizovat nemůžeme, je projekt hřiště s umělým
povrchem ve spodní části školní zahrady. Mám v ruce moc hezký projekt z ruky ing. architekta Drobného
z kanceláře Sportovní projekty s.r.o., ovšem vzhledem k výskytu drátů vysokého napětí nad tímto místem,
společnost ČEZ dává k projektu zamítavé stanovisko. Nyní se školou řešíme alespoň horní část zahrady,

přemístění pískoviště, instalace nových dřevěných prolézaček a vybudování pergoly, která by byla
venkovní učebnou. Tyto projekty jsou nyní ministerstvem školství podporovány, je však nutné vše sladit
s požadavky stavebního zákona, dráty vysokého napětí nás omezí i v tomto případě.
Bohužel nepodařilo se nám letos provést opravu opěrné zdi Hlavňovského potoka, u čp.50 a položení
kanalizace k čp.30. Nebylo to kvůli nedostatku finančních prostředků, ale vybraná firma jednoduše neměla
dostatek volných kapacit, aby akci provedla. Zdá se, že si na tuto skutečnost budeme muset zvykat. Věřím,
že se akci podaří realizovat do první poloviny příštího roku. Nepodařilo se též provést dlouho slibovanou
opravu povrchu v zadní části bývalé Veby a opravu komunikace na Benátkách, v plánu máme též vyřešit
problém s velkou vodou při přívalových deštích na Drahách. Vše se snad podaří v průběhu příštího roku.
Odložili jsme též projekt výstavby bytů nad prodejnou. Tato akce je finančně velmi náročná a prozatím
musí ustoupit projektům jiným, počkáme, jak se vyvine situace kolem dotací, zatím je dotována pouze
výstavba bytů sociálních a termín sociální byt se během poledních dvou let podstatně změnil do podoby
pro obec velmi rizikové.
Tím snad už výčet neúspěchů končí, teď zprávy optimističtější. V příštím roce se chystáme provést
rekonstrukci veřejného osvětlení. V uplynulém týdnu jsme podali ke Státnímu fondu životního prostředí
žádost o dotaci v programu Rekonstrukce veřejného osvětlení v CHKO, žádost zpracovala firma Efos
Česká Lípa, projekt zpracoval Eltym Hronov. Spočívá ve výměně stávajících nehospodárných a
poruchových svítidel za nová, efektivnější, a přidání 6 ks svítidel na celkem 90 ks. Výsledkem bude zajisté
úspornější provoz, větší komfort osvětlení do delších nočních hodin, což je nyní dost kritizováno. Úspora
energie je spočítána na 10,47 MW ročně, pro Vaší informaci, za provoz VO platíme zhruba 86 tisíc Kč
ročně.
Agroprojekci Litomyšl jsme zadali objednávku na zpracování projektu na rekonstrukci požární nádrže,
která již střed obce docela hyzdí. Samozřejmě se řídíme vypsanými dotačními tituly, tentokrát je to výzva
Ministerstva zemědělství – Podpora opatření na rybnících a malých vodních tocích ve vlastnictví obcí,
s příspěvkem až 70%. Příjem dotací končí 15.ledna, není tedy jisté, zda se vše stihne, ale aspoň budeme
mít v ruce projekt, bez kterého si na žádnou dotaci nesáhneme.
SOKOLOVNA
Vám, kteří se pohybujete v dolní části obce častěji, jistě neunikl ruch před sokolovnou. Zásadnější
rekonstrukci zatím nechystáme, ikdyž k ní jednou dojít musí. Zatím dáváme do pořádku prostory bývalé
klubovny, dříve určené pro loutkové divadlo. V místnosti byly instalovány nové elektrické rozvody, položen
sádrokartonový strop, odpadní vody budou konečně svedeny do kanalizace a na podlahu položíme dlažbu.
Prostory budou vytápěny krbovými kamny. Na zadní stěnu bude osazena skromná kuchyňská linka. A když
nemáme hospodu, proč se třeba jednou týdně nescházet zde…..
ODPADY
21.listopadu se koná ve Žďáru n.M. porada starostů se zástupci firmy Marius Pedersen. Nelze neočekávat
zvýšení poplatků za svoz a ukládání komunálních odpadů, ale neměly by být tak dramatické, abychom
museli místní poplatky zvyšovat. Ovšem v příštích letech se postupnému zdražování se patrně nevyhneme.
Za rok 2018 obec doplácela na odpady částku 81 tis. Kč. Přesná čísla za letošní rok budu znát na začátku
příštího roku, věřím však, že budou příznivější. A to především díky zprovoznění kompostárny v Polici nad
Metují, zpracovávající biologicky rozložitelný odpad, kde máme ohromnou úsporu přepravních nákladů
oproti kompostárně ve Velkém Poříčí. Jen za druhé pololetí roku 2019 jsme vyprodukovali neuvěřitelných
26 tun tohoto odpadu a náklady na odvoz do Velkého Poříčí si nechci ani představit.
Ale přistavení druhého kontejneru na trávu a nedřevnatý odpad se velmi osvědčilo a musím ocenit velmi
dobrou disciplínu při ukládání. Snad jen bych chtěl občany vyzvat, aby větve trochu zkrátili, aby se do
kontejneru vešla větší tonáž a abychom nepřeváželi vzduch.
Také plastového a papírového odpadu neustále přibývá. Na četné připomínky byly na stanoviště u
prodejny přidány dva kontejnery, jeden na papír, druhý na plasty. Pokud by ani to nestačilo, museli bychom
uvažovat o dalším místě, protože častější svoz není možný. Na druhou stranu je velmi dobře, že jsme se
naučili odpad třídit a druhotné suroviny nekončí v popelnicích a na skládce.
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 25. listopadu 2019 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Rozpočtový výhled 3. Změna č. 1 ÚP Bukovice 2. Majetkoprávní záležitosti 4. Různé

Těšíme se na Vás

BEZPEČNÁ DOPRAVA V OBCI
S dopravní Policií ČR jsme začali řešit četné připomínky občanů k bezpečnosti dopravy v obci.
K umístění svodidel před vilou není zrovna dopravní Policie ČR nakloněna, navrhují umístění
bezpečnostních směrových desek.
Dále byla řešena situace s nedodržováním zákazové značky na Holandsku a případné umístění retardéru.
K němu bude nutný souhlas úplně všech obyvatel přilehlých nemovitostí, což vidíme značně problematické.
Policie navrhuje zřízení „zóny s dopravním omezením“ a to na všech místních komunikacích v obci. To
znamená dodržování rychlosti 30km/h a automatické dodržování přednosti zprava, bez umisťování dalších
značek. Tuto záležitost probereme na zastupitelstvu, ale zdá se být nejlepším řešením.
Počítáme též s vybudováním „místa pro přechod“ od budovy OÚ k sokolovně. S tím je nutné vybudovat
navazující chodník. Vzhledem k tomu, že dnes opravdu nevím, komu bych takovou akci zadal, domnívám
se, že bude nejrozumnější spojit tuto akci s projektem sportovního areálu p.Hauka.
starosta
Už šeří se a fouká...
Tak začínají slova jedné z písniček, které nás ve škole provází listopadem. Venku je chladno, léto v
nenávratnu a my se chystáme na zimu. Pro nás školáky to znamená, že se připravujeme na čtvrtletní
hodnocení, adventní zpívání a besídku, která předznamenává Vánoce. Ale všechno hezky popořadě.
Od září můžou rodiny našich žáků putovat ve volných dnech k houpačkám, které jsou součástí celoroční
hry školní družiny Putování s Ámosem. Jan Ámos Komenský na těch místech zřejmě osobně nebyl, ale
naším prostřednictvím se tak symbolicky porozhlédne po kraji.
Jako škola jsme navštívili základnu hasičů ve Velkém Poříčí. Měli jsme možnost zblízka si prohlédnout
techniku i výcvikový lezecký areál. Mohli jsme si mnoho věcí vyzkoušet a osobně se zeptat na práci hasičů.
Děkujeme všem, kteří nás areálem provedli a věnovali dětem svůj čas.
Naše škola se také zapojuje do soutěží. Máme za sebou Pohár starostů v Náchodě, ve kterém soutěží
nejstarší děti v jízdě na kole a znalosti pravidel silničního provozu. Získali jsme krásné 4.místo ze 17
zúčastněných škol, proto blahopřejeme! S okolními
malotřídními školami právě vstupujeme do série soutěží
pro týmy dětí. Zahajujeme přírodovědnou částí v
Suchém Dole. Držíme palce, aby náš tým obstál v
konkurenci ostatních.
Poslední říjnové dny jsme využili k realizaci projektu,
kdy se děti učily jinak, než je běžné. Projekt jsme
nazvali Halloween nebo Dušičky a pokusili jsme se
trochu lépe nahlédnout pod pokličku obou svátků.
Od září naše škola čerpá finanční prostředky z projektu
Šablony II. Díky nim ve škole i nadále působí školní
asistent, učitelé vyjíždí na školení, probíhá Klub
deskových her a Klub komunikace v AJ, doučování a
další aktivity.
Jak vidíte, venku se sice šeří a fouká, ale ve škole
panuje činorodá atmosféra.
Lenka Karpfová

Zprávičky ze školky
Letošní podzim přišel až s Listopadem a na sluníčko a dlouhé vycházky z období babího léta, pouštění
draků a sbírání hub už jen vzpomínáme. Ale i podzim má svá kouzla a zajímavosti. Školku jsme si vyzdobili
podzimními barvami, listím a nasbírali jsme krabici kaštanů. Venku pozorujeme práci zemědělců, jak
rozhazují po polích hnůj a další ho hned zaorávají. Dřevaři nám nechávají na zemi klády, po kterých rádi
chodíme, z mlhy vyhlížíme sluníčko, couráme se spadaným listím, hledáme zapomenuté šípky a jiné
přírodniny. Ve školce si povídáme o změnách počasí, jak se máme správně obléknout, abychom
nenastydli. Učíme se o našem těle, jaké má časti a orgány. K tomu nám slouží model opravdového
kostlivce. Tento týden nás navštíví zdravotní sestřičky, které nám povědí a ukáží, co máme dělat, když je
někdo nemocný a jak poskytnout 1. pomoc. Koncem měsíce k nám přijede divadélko p. Holasové a hlavně
se budeme připravovat na rozsvícení vánočního stromu v obci. V neděli 1. prosince si u stromku
zazpíváme předvánoční písničky a začne Advent. K němu patří Mikuláš s čerty a samozřejmě vánoční
besídka. Máme tedy před sebou ještě spoustu práce a Vánoce se kvapem blíží.
Přejeme všem klidný Advent a příjemný konec roku 2019!
Lenka Svatoňová

Hasiči
14.9. 2019 Soutěž o pohár starosty obce Bukovice. Soutěž jsme opět uspořádali na louce za čerpací
stanicí v Polici nad Metují. Přípravy nám komplikovalo deštivé počasí, terén byl značně podmáčený (bývalá
skládka vodu nesaje!). Vše se podařilo připravit, i když jsme museli trošku improvizovat. V sobotu už bylo
pěkně, soutěže se zúčastnilo celkem 25 družstev, z toho 14 mužských, 11 ženských. Vítězi se stali muži z
Nahořan, ženy z Kramolny B. Naše družstvo mužů po prostřiku na pravém terči obsadilo 4. místo, stejně
jako před rokem, škoda ... Pořadatelsky vše perfektně zvládnuté. Poděkování patří všem, kteří tomu
věnovali svůj volný čas, všem sponzorům.
Proč se těšíme na dráhu, zázemí na sportovišti p. Hauka v Bukovici:
Hřiště nám půjčuje město Police nad Metují, s tím problém není, počítají s námi. Ale jelikož město již hřiště
nevyužívá jako sportoviště, neudržuje ho, tak terén je každým rokem horší! Sami si zajišťujeme posekání
trávy - letos Kozárovi z Honů. Posekání traktůrkem, jelikož obec žádný nemá, tak dělá p. Jirman st. Louka
nemá přívod elektriky, ani vody, není zde wc. Elektrika - 250 m z f. Sádovský, voda 250 m z hydrantu od
Krtičkových, mobilní wc - pronájem Delta Č. Skalice. Navezení, úklid zázemí - hodně času. Kdo někdy něco
pořádal tak ví ... Tréninky, není pořádně kde trénovat, jezdili jsme do Ohnišova, cca 70 km tam a zpět!
Soutěžní družstvo:
14.9. 2019 - Bukovice - nástřikové terče, 3B, 4. místo - 25,76 s. : 28,03 s.
21.9. 2019 - Kramolna - nástřikové terče, 2B, 1. místo - 22,46 s. : 22,56 s.
28.9. 2019 - Suchý Důl - sklopné terče, 3B, 1. místo - 32,4 s.
Celkem jsme se zúčastnili 12 soutěží, z toho 8 bylo zařazených do NHPL 2019. V celkovém pořadí ligy
jsme obsadili 2. místo ziskem 92 bodů. 1. místo Nahořany 95 bodů, 3. místo Nový Hrádek 85 bodů. V
ženách zvítězili Černčice, před V. Petrovicemi. 30. 11. 2019 nás čeká konečné vyhlášení ve Vrchovinách.
Tím zakončíme letošní sezónu, začneme střádat plány do nové.

Výjezdová jednotka obce (JSDH) :
19.10. 2019 - taktické cvičení okrsku Ostaš ve V. Petrovicích - imitace zásahu na hořící hospodu. Hašení v
dýchací technice, záchrana, ošetření zraněných osob. Účast - 9 členů naší jednotky.
25.- 28. 10. 2019 - strojnické školení nových strojníků v Bílých Poličanech - 3 členi
1.-2., 15.-16. 11. 2019 - velitelské školení nových velitelů v Novém Městě nad Metují - 3 členi
Dále jsme prováděli čištění komunikace Polici nad Metují, parkoviště ve V. Dřevíči. Probíhá pravidelná
údržba techniky.
Sbor (SDH)
Zbrojnici navštívila mateřská školka, provedl je, vše vysvětlil velitel. Máme podáno několik žádostí o dotace
(KHK, Agrofert, ...) . Starosta sboru se zúčastnil setkání starostů v České Metuji. V nejbližší době ozdobíme
vánoční stromeček, zahrajeme si pinec a pomalu se přichystáme na nový rok. V tom nás hned z kraje čeká
výroční volební schůze, a rekonstrukce hasičské zbrojnice, na kterou jsme si získali dotaci.
Vše nejlepší do Nového roku přeje SDH Bukovice.

M.Sádovský

POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Dle zákona je majitel povinen nechat očkovat svého psa proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak ho pravidelně
přeočkovávat dle vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny,což je 2-3 roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy přeočkovat každoročně. Toto
hromadné očkování se netýká psů, kteří jsou individuálně očkováni během roku v ordinacích svých veterinářů. Během
této hromadné akce bude možno nechat psy přeočkovat i kombinačními vakcínami a v případě zájmu a času je i
načipovat. Pro čipování však preferuji návštěvu veterinární ordinace. Psi by měli být doprovázeni osobami staršími
patnácti let. Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci by měli mít náhubek.

Termín hromadné vakcinace bude v neděli 17.11. 2019.
Hlavňov:
velké parkoviště
8.20 - 8.25 hod.
u bývalé prodejny
8.25- 8.30 hod.
Hony:
u požární nádrže
8.35 8.40 hod.
Pěkov:
u prodejny
8.45- 8.50 hod.
Bukovice:
u požární zbrojnice
8.55- 9.10 hod.
Police:
u autoopravny na Sibiři
9.10- 9.15 hod.
u kotelny na sídlišti
9.15- 9.20 hod.
náměstí u radnice
9,20- 9.25 hod.
parkoviště u střediska
9.25- 9.30 hod.
Radešov:
u truhlárny
9.30- 9.40 hod.
Česká Metuje: u hospody
9.45- 10.00 hod.
Žďár nad Metují: u hospody
10.05- 10.10 hod.
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
10.15- 10.20 hod.
před hospodou
10.20 10.25 hod.
Slavný:
u hřiště
10.30- 10.35 hod.
Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v průběhu
ambulanci v Suchém Dole 150,- Kč.
Ordinační hodiny:

Po- Čt:
Pá:

listopadu a prosince i v

17.00- 18.00 hod.
15.00- 16.00 hod.

Odpověď na častou otázku do telefonu: „ Jak je to s tím čipováním ?“
Čipování bez funkčního centrálního registru a povinnosti do něj psa zaregistrovat, postrádá dle mého názoru
smysl a slouží pouze k tomu, že očkovací průkaz bude opatřen číselným kódem psa z čipu a tudíž budeme vědět
pouze to, že daný očkovací průkaz patří danému zvířeti. Kdo chce, tak může psa zaregistrovat do několika registrů,
které jsou některé i zpoplatněné. Vzájemně však spolu nekomunikují. Takže nám tu bude po 1.1.2020 běhat spousta
psů s anonymními čísly, která nikomu nic neřeknou. Nicméně povinné to k 1.1.2020 je, takže s tím nic nenadělám
ani já, ani vy.

Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav
tel: 602628885

DSO Lesy Policka nabídka palivového dřeva.
Prodej vánočních stromků.
Od 6.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

Prodej palivového dřeva - rovnané
Palivové dřevo jehličnaté - měrná jednotka
prostorový metr (prm)
výřezy 2 a 4 m dlouhé
tloušťka výřezů po domluvě
Cena : 575 Kč včetně DPH.
Doprava traktor s vyvážecím vlekem .
Ceník za dopravu : 1- 10 km 150 Kč
11-20 km 250 Kč
21-30km 450 Kč
Minimální množství 3 prm
Maximální množství 10,5 prm
Objednávky na tel.č. 605150117
Luboš Binar

Pár momentek z dlabání dýní… Sice nás nebylo tolik, jako vloni, ale snad si to všichni užili. HG

Obec Bukovice vás srdečně zve na

MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

se budou toulat Bukovicí
5. prosince 2019

v neděli 24. listopadu 2019 od 14 hodin
na OÚ v Bukovici
Občerstvení zajištěno.
K tanci i poslechu zahraje pan Čížek.
Těšíme se na vás…

Srdečně všechny zveme na
Vánoční tvoření
ve středu 4. 12. 2019
od 17 hodin na OÚ v Bukovici

Na přání si vyrobíme opět stromeček
z větví tújí.
S sebou si doneste: květináč
naplněný hlínou, asi 6 větví
nejlépe z tújí dlouhé tak, jak
chcete mít vysoký stromek,
tenký drát, přízdoby (sušené
plátky ovoce, hvězdičky,
kouličky, světýlka na
baterie…)
Na místě bude možno nějaké
přízdoby dokoupit, větve tújí,
drát i tavná pistole budou také
k dispozici, kdo nemá.

Návštěvu této družiny si objednávejte
na tel. 607113951

Mnozí z Bukovice ani netuší, že se již několik let
v předvečer Štědrého dne u Kutíků před garáží
živě hrají a zpívají koledy. Byla to taková pěkná
sousedská akce a Jirka letos navrhnul, že by
stálo za to, aby si přišlo lidí zazpívat více. Proto
tedy zveme všechny sousedy z Bukovice na :
ZPÍVÁNÍ KOLED NA KOPCI
23. 12. 2019 od 16 hodin
u Kutíkovic garáže
S sebou: hudební nástroj, kdo
má a lahvinku červeného vína,
kdo se bude chtít zahřát
svařákem, špekáček na
opečení

