Informace pro občany – únor 2020
Vážení spoluobčané,
na úvod bych Vám chtěl v novém roce 2020 popřát hodně zdraví a pracovních a osobních úspěchů. Ačkoli
nám počasí příliš mnoho radosti nedělá, věřím, že jste do nového roku vykročili s dobrou náladou. Všem,
kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila, ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných
spolků, za jejich práci velice děkuji a těším se na další spolupráci v tomto roce.
Na konci loňského roku jsem si posteskl, že rok 2019 pro nás nebyl moc úspěšný, dost věcí se nám
nepodařilo realizovat. Letošní rok bude určitě jiný, budeme hodně budovat a opravovat, prostě, pozvednout
vzhled obce, nyní ne zrovna pěkný. Počítáme i s tím, že se náš účet dostane poprvé do minusových čísel,
ale bude se jednat o akce, které budou podpořeny různými dotacemi a plánovaný úvěr od Komerční banky
bez problémů zvládneme.
Hned na začátku března se firma Bezedos pustí do rekonstrukce garáže požární zbrojnice. Pro hasiče to
znamená poměrně komplikované stěhování materiálu do prostor prodejny potravin, dočasné vynětí
výjezdové jednotky ze záchranného systému a též vyřešit, kam s cisternou, no, držím palce. Po
rekonstrukci garáží bude provedeno zateplení celé budovy. Jak jsem psal minule, z fondů OPŽP a IROP
obdržíme 2 miliony Kč, cca milion budeme dávat ze svého rozpočtu.
Další akcí, která by se letos měla realizovat, je vybudování nového parkoviště u školy. Bude vybudováno
6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se chodník u základní
školy, upraví se vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících dětí. Součástí projektu
bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Vše se nám podařilo zahrnout do jednoho projektu a
přihlásit do krajského dotačního programu „Program obnovy venkova - Občanská vybavenost, veřejná
prostranství a infrastruktura“. Po konzultaci na patřičných místech věřím, že projekt, který se blíží ke 3
milionům, bude úspěšný. Zdá se, že argument „Vzali jste nám parkoviště, tak nám přispějte na nové“,
celkem zapůsobil. Dotace je ve výši 50%, náš podíl tedy bude zhruba 1,5 mil. Kč.
S největší pravděpodobností též provedeme rekonstrukci veřejného osvětlení. Dotace u Národního fondu
životního prostředí ve výši 800 tisíc Kč je předběžně přislíbena, celkové náklady jsou cca 1,8 mil. Kč, takže
to je další milion z našeho rozpočtu. Ale oprava veřejného osvětlení je již nevyhnutelná, výsledkem bude
úspornější provoz, přitom do pozdních nočních hodin, a též nezanedbatelná úspora energie.
Poslední větší akcí, kterou letos prostě musíme udělat, je dlouho slibovaná oprava opěrné zdi
Hlavňovského potoka u čp.50 a položení kanalizace až k čp.30. Rozpočet akce je 1,1 mil Kč, na ni prostě
dotaci neseženeme, ale peníze máme v rozpočtu připraveny. Bohužel, poslední dobou se běžní investoři
potýkají s problémem sehnat schopnou firmu, která by tyto ne zrovna jednoduché akce kvalitně provedla,
schopné řemeslníky nám trochu odsává jedna mohutně se rozvíjející polická firma. Ale budeme intenzívně
jednat a věřím, že se to podaří.
Pamatujeme též na úpravy komunikací, ačkoli máme ještě hodně co opravovat, v r.2019 jsme do nich
vložili více než půl milionu korun. Letos nás čeká nás též dlouho slibovaná oprava povrchu v zadní části
bývalé Veby, vyřešení problému s velkou vodou při přívalových deštích na Drahách a odvodnění plochy
před garážemi u Michálků.
Jako každý rok budeme přispívat na provoz naší příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola
Bukovice částkou 550 tis. Kč.
V uplynulém měsíci se nám konečně podařilo naplánovat úpravu školní zahrady. Altán jako venkovní
učebnu umístíme k zadní stěně budovy, z dosahu 7 metrů od drátů vysokého napětí .
Dále zde bude umístěna trampolína, lanová pyramida a nové pískoviště. Výrobce a dodavatel herních
prvků Tewiko Systems s.r.o. nám zajišťuje i vyřízení dotace u Ministerstva pro místní rozvoj, jehož
podmínkou bylo i vyjádření stavebního úřadu.
Ano, i na tento altánek 3,5 x 3,5 m je potřeba územní souhlas, včetně vyjádření o existenci sítí, ale vše již
máme vyřízené.

Celková částka za úpravu školní zahrady asi vyrazí dech, 370 tisíc,
to jsou ty drahé certifikáty. Ale akci budeme realizovat pouze při
získání dotace ve výši 70%, zbylou částku, cca 120 tisíc Kč si zaplatí
škola ze svého rezervního fondu.
Z akcí, které musíme odložit, je to především přestavba prodejny.
Nadále zde plánujeme výstavbu bytů, dokonce je prostřednictvím
Ministerstva financí připravena dotace pro rekonstrukci objektů pro
nájemní bydlení, tuto akci bychom již časově a finančně neutáhli….
Na další léta též připravujeme rekonstrukci požární nádrže, máme již projekt Agroprojekce Litomyšl,
vyčkáme na vhodný dotační titul.
Jak píšu výše o nevzhledném stavu naší obce, stav dvou objektů opravdu nemůžeme ovlivnit. Co se
týče tenisových kurtů, panu Haukovi již územní plán nebrání v zahájení stavebního řízení. Co se ovšem
stane s hotelem U Berků si netroufám předpovídat. Věřím, že nová majitelka s rekonstrukcí začne hned na
jaře…..
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva 24.února budeme schvalovat rozpočet. Očekáváme
daňové příjmy, tedy ze státního rozpočtu, ve výši 6,18 mil. Kč, celkově se chystáme utratit 9 milionů korun.
Schodek bude pokryt z prostředků, které máme na běžném účtě. Věřte však, že se snažíme o co
nejefektivnější vynaložení peněz, hlavně do investic a oprav obecního majetku.
starosta

ODPADY
Náklady na likvidaci odpadů jsou v tabulce. Největší položkou je svoz popelnic, oproti loňskému roku jsou
podstatně menší náklady na svoz nebezpečného odpadu (o 40%) a též i bioodpadu ze zeleně (o 66%). To
je hlavně díky provozu nové kompostárny v Polici nad Metují, oproti dopravě na kompostárnu ve Velkém
Poříčí nám podstatně klesly náklady. Největší příjmovou položkou jsou platby od občanů za známky, stejně
tak příjmy od společnosti Ekokom nám vzrostly o 17%.
N á k l a d y n a l i k v i d a c i o d p a d ů v r. 2 0 1 9
výdaje v Kč
příjmy v Kč
komunální
nebezpečný bioodpad
Ekokom
platby od občanů železo+papír
267481
13997
21071
67044
184799
4495
celkem náklady
302549
celkem výdaje
256338
Třídění odpadů je v obci na slušné úrovni, stížností stran odběratelů vytříděných složek odpadu je
minimum. Jak je ovšem z tabulky patrné, obec na odpadové hospodářství doplácí, a to částkou zhruba 46
tisíc Kč, což dělá 140 Kč na „popelnici“. Z toho důvodu budeme řešit od příštího roku zvýšení poplatku ze
stávajících 550 Kč na 600 Kč.
Přitom lze očekávat, že platby za odvoz komunálního odpadu nám budou ještě narůstat. Situace na trhu
s druhotnými surovinami není vůbec příznivá. Jak jistě mnozí víte, za odpadní papír dnes nejen, že
nedostanete ani haléř, ale ještě 70 haléřů za kilogram zaplatíte, a ani na trhu s odpadními plasty není
situace o mnoho lepší. Na to samozřejmě reaguje svozová společnost Marius Pedersen zvýšením tzv.
recyklačních poplatků za svoz papíru, ale i plastů, což je ale pochopitelné, materiál nejde na odbyt.
Pokud navíc dojde k uvažovanému zálohování PET lahví, zcela zkolabuje systém plateb od Ekokomu, na
což především zase obce doplatí. Jak je vidět, žádná unijní a ministerská nařízení, žádné recyklační kvóty,
svět nespasí. Třídění odpadů bude mít smysl pouze v tom případě, když z nich nějaký šikovný podnikatel
něco vyrobí a ten výrobek bude umět prodat.
Přesto všechno je dobré to, co již máme zažité, nadále dodržovat a odpady třídit. Je to stále výhodné a
situace se zajisté v příštích měsících zlepší. Věřím, že tyto skutečnosti občané pochopí a rozhodnutí o
zvýšení poplatků za svoz odpadů přijmou.
Novinkou platnou od 1.ledna je pak povinnost obcí zajistit po celý
kalendářní rok místa pro shromažďování jedlých olejů a tuků. Vylévání tuků a
fritovacích olejů je letitý problém, který pociťují čistírny odpadních vod. Tuky
bychom měli po jejich vychlazení slít do PET láhví nebo kanystrů a buď
odevzdat do sběrného dvora nebo, a to je z ekonomického hlediska pro obec
nejlepší, tyto nádoby položit na popelnici při svozu komunálního odpadu (viz
obrázek). Pracovníci svozové firmy odpad bez problémů převezmou.
starosta

Škola ve druhém pololetí
Co je ve škole nového?
Začátkem nového školního roku jsme opět rozjeli putování po zdejším okolí, tentokrát nazvané
Houpačky s Ámosem. Každý měsíc se mohou děti se svými rodiči vydat na výlet a sbírat razítka do svých
knížek. Houpačky naleznete na krásných, mnohdy neobvyklých místech s nádherným okolím. Za
procházku to určitě stojí. Letošní „Vánoční zimní besídka“ proběhla ve předvánočně naladěném duchu s
pásmem písniček a básní, které se prolínaly s pranostikami po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Vše
ukončené rádiovým vysíláním „Černá hodinka“, které si připravili páťáci. Moc děkujeme všem, kteří se na
besídku přišli podívat.
Od začátku školního roku probíhala tandemová výuka ve spojeném 5. a 3.ročníku – aktivita
podporovaná z peněz určených na zkvalitnění výuky. V této hodině učí dvě učitelky v jedné třídě a
vzájemně si tak mohou předat zkušenosti a navzájem se inspirovat, využívat jiné formy vyučování, učení
spojené s pohybem, hry a různé další aktivity, které se v běžných hodinách zařazují v menší míře.
Tandemová výuka probíhá také v rámci školní družiny. Další aktivitou takto podporovanou byl Klub
deskových her a logického myšlení a Klub komunikace v anglickém jazyce.
Od února opět absolovují všichni žáci naší školy plavecký výcvik v prostorách broumovského hotelu
Veba, kde s instruktory prochází odborným dvacetihodinovým výcvikem. Doprava vlastním autobusem je
dotovaná. Po celou dobu jsou tímto výcvikem nahrazeny hodiny tělesné výchovy. Jen co plavecký výcvik
ukončíme, začneme opět s gymnastikou a atletikou. Pustíme se do plnění disciplín pro Sazka olympijský
víceboj, kterého se účastníme pravidelně.
V nejbližších dnech proběhne recitační soutěž, kdy mají žáci ukázat své vlohy a cit pro recitaci
vybraných básní, nejprve v třídním kole, posléze v kole školním. Vybraní žáci mohou postoupit do
okresního kola v Náchodě. 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. Zapojili jsme se také do aktivity malotřídních škol v našem okolí, kde mají žáci
možnost porovnání v různých předmětech. Naše škola se ujme literární oblasti. Žáci mají za úkol napsat
svoji vlastní pohádku s názvem Malá pohádka, aneb….Všechna dílka budou vyhodnocena a nejlepší z nich
pak vložena do knížky, kterou budou mít ve škole ostatní k dispozici v knihovně. Tak doufejme, že se tato
akce vydaří, ať nám děti přináší radost.
I letos se ve školní družině potkáme v různých a zajímavých převlecích. Pořádáme karneval zvaný
Módní, kde se žáci zapojí do různých soutěží a zároveň si mohou odnést nějakou malou cenu z tomboly.
Na závěr bychom rádi vyjádřili poděkování všem, kteří naši školu podporují. Jmenovitě panu
Ladislavu Rudolfovi, který škole dlouhodobě poskytuje internet a pomáhá nám řešit problémy s výpočetní
technikou.
Ať je druhé pololetí pro všechny úspěšné, zvlášť pro páťáky, pro které je to pololetí poslední!
Jitka Pešinová

Zprávičky ze školky
Není to tak dlouho, co jsme vítali nový rok 2020 a už
tu máme únor. Letošní zima-nezima nám mnoho
radosti ze sněhu nenadělila, a tak si musíme poradit
jinak. Během ledna jsme pro rodiče připravili
odloženou besídku kvůli neštovicím. Děti zahrály
příběh O pejskovi a kočičce na motivy pohádek
bratří Čapků. Podle ohlasů víme, že se diváci dobře
bavili, protože dětem se novoroční vystoupení
parádně vydařilo. Na konci ledna do školy přijela
loutkářka p. Voříšková s příběhem O světlu a tmě.
Leden nám proto utekl jako voda a máme druhý
měsíc v roce. Předškolákům začal jako vždy
plavecký výcvik v broumovském bazénu, kde je čeká
10 lekcí. Tento měsíc je ale ve znamení masopustu
a karnevalu. Na něj se právě ve školce chystáme.
Ten letošní je zaměřený na postavy z pohádek již
zmíněných bratří Čapků. Čekáme tedy pejsky,
kočičky, vodníky, doktory a mnoho dalších masek. V březnu se budeme pomalu připravovat na příchod
jara. Budeme pozorovat probouzení přírody - první jarní květinky, přílet ptáků z teplých krajin, vyšlápnem si
na první jarní výlety po okolí. Chystáme také každoroční Den s Andersenem, kdy si ve školce čteme
společně s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Dva týdny před Velikonocemi vyneseme jako vždy
Morenu. Přejeme všem pěkné předjarní dny.
Lenka Svatoňová

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 24. února 2020 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Rozpočet na r.2020 2. Inventarizace 3. Směrnice 4. Majetkoprávní záležitosti 4. Různé

Těšíme se na Vás

Hasiči
Loňský rok jsme zakončili 27.12.2019 již
tradičním Vánočním turnajem ve stolním tenise.
Zúčastnilo se 12 členů, zvítězil Partel Vl. ml.
Letošní rok jsme zahájili výroční schůzí za rok
2019, která se konala v pátek 10.1.2020 v zasedací
místnosti obecního úřadu. Schůze byla volební,
zvolili jsme si nový výbor. Starostou sboru se stal
Hejnyš Petr, velitelem jednotky Sádovský Miroslav
ml. Poděkování patří Vl. Partelovi st. za 30 let ve
funkci starosty sboru a L. Prouzovi za 40 let ve
funkci velitele jednotky. Oběma byl předán věcný
dar z rukou nového starosty sboru a starosty obce.
Aktuálně vyklízíme zbrojnici, připravujeme se na
očekávanou rekonstrukci, která by měla začít v
březnu. Členové výjezdové jednotky absolvují
školení
podle
předepsaných
předpisů.
Připravujeme cisternu na technickou kontrolu.
Podali jsme žádosti na dotace. Mladí hasiči zahájili
pravidelné páteční schůzky.
M.Sádovský

JARNÍ TVOŘENÍ
SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU
25. 3. 2020 v 17 hodin
na OÚ Bukovice
Naaranžujeme si kartonový obal
od vajíček a vyzkoušíme ubrouskovou
metodu na vejdunky.
S sebou: obal od vajec, vejdunky
nejlépe bílé, drobné přízdoby
Materiál na ubrouskovou metodu a různé
přízdoby budou k dispozici také na místě.

Tříkrálová sbírka 2020
Bezděkov nad Metují
Bukovice
Česká Metuje
Machov, N.Srbská, M.Lhota, Bělý
Police nad Metují
Suchý Důl, Slavný
Velké Petrovice, Petrovičky, Maršov
Žďár nad Metují
Celkem obce Policka

19733,13788,3411,33757,102467,12216,11634,15009,212015,-

