Informace pro občany – září 2020
Vážení spoluobčané,
I když jsme si letos mnoha teplých dní nedočkali, léto se chýlí ke konci a začíná nový školní rok. V úterý
1.září jsme tradičně přivítali sedm nových prvňáčků. A jako by to bylo pro tento bláznivý rok
charakteristické, nesešli jsme se ani u zvoničky jako obvykle, neboť se spustil liják, ale ve školní družině, a
zvon jsme rozezněli alespoň na dálku. Prvňáčkům i ostatním žáčkům, stejně jako pedagogickému sboru a
rodičům, jsem popřál jedinou věc, aby se situace kolem koronaviru uklidnila, aby školní rok proběhl
normálně, děti mohly školu navštěvovat, učitelky učit a rodiče chodit do práce.
Bohužel, již v polovině září je jisté, riziko koronaviru trvá nadále a čekají nás další omezení, např.
povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov. Musíme se tedy smířit s tím, že roušku v kapse nebo
v kabelce budeme muset mít ještě hodně dlouho. A je hodně pravděpodobné, že s příchodem chladnějších
dní bude nakažených přibývat a s tím i další restriktivní opatření. Je dobré sledovat
vývoj situace v médiích, ale základní doporučení dávají pořád smysl a ve skutečnosti
se od jara moc nezměnila, jen se mírně změnily jejich váhy:
- Předejděte kontaktu s lidmi, kteří mají teplotu, kašel, bolesti hlavy a jiné příznaky.
- S příznaky nechoďte mezi lidi.
- Kvalitně si myjte ruce.
- Udržujte odstup například ve frontách.
- Vyhněte se místům, kde je mnoho lidí.
- Roušky snižují pravděpodobnost nákazy a chrání vás a především ostatní.
Ale ocitoval bych klasickou radu proti stresu z psychologie - sledovat méně média, ignorovat naprostou
většinu diskuzí na sociálních sítích a jít se projít do přírody.
V uplynulém letním období jsme nezaháleli. Před dokončením je akce rekonstrukce budovy obecního
úřadu. Přestavba požární zbrojnice je dokončena, zateplení celé budovy OÚ také. Dokončeno je též
zpevnění povrchu za budovou. Výsledek bude opravdu velmi hezký. Práce provádí firma Bezedos a této
firmě musím opravu vyseknout poklonu. Nyní nás však čeká neméně důležitá část projektu, administrativní.
Během stavebních prací samozřejmě vyskočí různé problémy, nutné vícepráce anebo se podaří leckde
ušetřit oproti původnímu projektu. Vše je nutné přesně zdokumentovat, opravit smlouvy o dílo, předání
stavby, doložit přesně faktury, zadat do centrálního Profilu zadavatele. Jakákoli nesrovnalost hrozí totiž
krácením dotace, v tom jsou naši úředníci ministerstev, poskytovatelů dotací, opravdu precizní. Věřím, že
místostarosta, který jako stavbyvedoucí Bezedosu stavební část zvládl na jedničku, i tuto nezáživnou práci
ve spolupráci s Východočeskou rozvojovou s.r.o. zvládne…
V polovině měsíce září začala dlouho slibovaná akce opravy opěrné zdi Hlavňovského potoka a položení
kanalizace od čp. 50 k čp. 48. Začíná se opravou opěrné zdi, jejíž stav se povážlivě za poslední měsíc
zhoršil. Stavbu provádí MOVIS s.r.o. Hronov, tedy osvědčená stavební firma, která si jistě s touto
nesnadnou akcí poradí. Od majitelů okolních nemovitostí jsem již cítil trochu rozčarování, ale jak jsem psal
již minule, opravdu není jednoduché dnes kvalitní stavební firmu sehnat a už vůbec ne na konkrétní termín.
Po opravě zdi bude v úseku až k čp. 48 položena kanalizace a předpokládáme, že do konce roku budou
přilehlé nemovitosti na kanalizaci připojeny. Tím přispějeme k plnění legislativních norem a nařízení
v oblasti čištění odpadních vod. Projekt vypracovaný v r.2011 budeme realizovat takto postupně, začínáme
tímto nejjednodušším a finančně nejpřijatelnějším úsekem.
Pokračujeme v projekčních pracích na rekonstrukci požární nádrže. Tady máme bohužel několikaměsíční
skluz, zaviněný tentokrát trochu nepochopitelnými připomínkami od Správy CHKO. Doufám, že se s nimi
projektanti Agroprojekce Litomyšl dohodnou na finančně schůdném řešení. Protože kvůli těmto

připomínkám nemáme dosud celkový rozpočet akce, bezpodmínečně nutný k podání dotační žádosti, žádost
jsme na Ministerstvo zemědělství nestihli předložit. Dle slov projektanta však celková částka 400 mil. Kč
byla rozebrána již během prvního týdne, tudíž nás to nemusí mrzet, patrně bychom neuspěli, a žádost
podáme příští rok.
Jedna zajímavá investice čeká školní jídelnu, bude pořízen konvektomat. Toto zařízení umožňuje
tepelnou přípravu potravin pomocí horkého vzduchu nebo horké páry. Hlavním argumentem pro pořízení a
využívání konvektomatu je úspora prostoru, času a nákladů, též lahodnější chuť potravin při zavedení
šetrnějších metod přípravy. V zařízení lze připravovat maso, ale také přílohy i moučník bez rizika smíchání
vůní nebo chutí, plně nahradí klasickou troubu, gril, fritézu a.j. Ale především, jídlo připravené
v konvektomatu je zdravější a ztrácí minimum živin. Věříme, že obsluhu tohoto zařízení nové osazenstvo
školní jídelny bez problémů zvládne.
Dále jsme se rozhodli svépomocí zrekonstruovat doskočiště pro skok daleký, které bylo již léta
v hrozném stavu. Tady jsme tak trochu čekali na výsledek žádosti o dotaci na doplnění školní zahrady o
herní prvky. Žádost nebyla úspěšná, pustíme se tedy do doskočiště a případný altán pro venkovní výuku
budeme řešit později. Je na zváženou, zda trvat na certifikovaných materiálech, které jsou podmínky
dotací. V poptávkovém řízení u šikovného truhláře se patrně dostaneme na cenu ještě nižší i bez té dotace.
V letošním roce bychom ještě chtěli realizovat drobné protipovodňové opatření na Drahách,
předpokládá se vykopání rýhy a vytvoření valu na louce nad domky a svedení případné velké vody trubou
po třešňové stráni dolů směrem k potoku tak, aby se nestočila po cestě. Práce byly zadány Ondrovi
Kohlovi, takže budou jistě provedeny precizně, věřím, že to do zimy stihne
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Deratizace
Ačkoli v květnu proběhla v naší obci deratizace, mám již první informaci, že hlodavci jsou
opět aktivní. Samozřejmě, i deratizace není zadarmo, ale pokud se ozve více občanů, že
spatřili tato neoblíbená zvířátka, určitě ji objednáme ještě v měsíci říjnu. Stále však
mějte na paměti, že splachováním zbytků jídla do toalet, dřezů nebo dokonce do
potoka, tomuto problému napomáháte.
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Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 14. října 2020 je zajištěn sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu na parkovišti
před sokolovnou v době od 16.00 do 16.15 hod.
V tuto dobu 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, barvy a ředidla, odmašťovací přípravky, léky, pesticidy a obaly od výše
uvedených odpadů, baterie, akumulátory, zářivky, televizory, ledničky, pneumatiky
z osobních automobilů. Odebrán nebude stavební odpad, odpad ze zeleně, pneumatiky z nákladních aut.

Dále máme zajímavé informace o projednávání nové odpadové legislativy, kde nás zajímá hlavně vývoj
skládkovacích poplatků (skládkovací poplatek je částka, kterou platí skládková společnost za uložení odpadu
do skládky Státnímu fondu životního prostředí, není to konečná cena, ale do konečné ceny se samozřejmě
promítne). Nyní je to 500 Kč/t uloženého odpadu, od roku 2021 to má být 900 Kč/t, v r.2022 1000 Kč/t …
atd, do 10 let to směřuje k cifrám naprosto nereálným…
Pro obce je zde však návrh zavedení “sníženého poplatku” 500 Kč/t, pokud množství jimi skládkovaných
komunálních odpadů nepřekročí, např. v r.2021, 0,2 tuny na obyvatele. To u nás znamená, při 350
obyvatelích, nepřekročit množství 70 tun odpadů na skládku. V loňském roce to bylo přesně 69,74 tun
(tedy opravdu těsně) !!! Nevím, kdo by to posuzoval, nejsem si jistý, zda skládková společnost doloží
přesné váhy při svozu několika obcí najednou. Je však jisté, že budeme tlačeni co nejvíce komunální
popelnicové odpady omezit. Například já začnu u sebe a promyslím, jak zrecyklovat znečištěné stelivo mojí
kočky domácí, je poměrně těžké .
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Zprávičky ze školky:
Měsíc září je ve své polovině a i my ve školce
jsme opět připravení na nový školní rok 2020-21.
Kapacita naší MŠ je plně obsazená 26 dětmi.
Nastoupilo nám 7 malých dětí, dvě z nich jsou
2leté a dvě 2,5leté. Ostatním jsou cca 3leté.
Začínají si zvykat na nové prostředí, kde s nimi
poprvé není maminka, ale paní učitelky a další
personál. Složení pracovníků MŠ je stejné jako v
loňském roce: ved. uč. L. Svatoňová, uč. H.
Dziuba a škol. asistentka I. Hornychová. Úklid
nám obstarává p. Klímová.
Letošní šk. rok jsme namotivovali pohádkami.
Téma: "Z pohádky do pohádky" nám každý měsíc
představí jinou pohádku, která nám pomůže
přiblížit dětem běžný život kolem nás. Začali jsme
pohádkou "O třech medvědech". Připomene nám
společné soužití, rodinu, dodržování pravidel chování a mnoho dalších důležitých poznatků. Letos jsme se s
naší školkou přihlásili do projektu: "Se Sokolem do života." Jak dobře víme, Sokol je spojen s pohybem a
sportováním. Budeme po celý rok plnit dané úkoly a zapisovat si je do tzv. Deníčků. Pohyb je náš dobrý
parťák, proto se na tento projekt moc těšíme! Jako vždy můžete naše aktivity sledovat na webu:
www.zsbukovice.cz/Mateřská škola. Přejeme všem hlavně zdraví a úspěšný šk.rok!
Lenka Svatoňová

Zprávy ze školy
Nový školní rok začal tradičně ve škole, tak, jak jsme si po loňských zkušenostech všichni přáli.
V úterý 1.září ráno pršelo, slavnostní zahájení proto proběhlo v prostorách družiny a ne u zvoničky. První
školní zvonění jsme poslouchali otevřeným oknem. I přes pochmurné počasí bylo mezi dětmi i mezi
dospělými cítit těšení na další dny. Panu starostovi jsme představili učitelský sbor ve známém složení a
skupinu 38 dětí, z toho 7 prvňáčků. Ti dostali od obce jako upomínku na nástup do školy hezkou knížku,
kterou si za rok už budou moct sami přečíst.
Začali jsme (se) učit, jde nám to po prázdninách ještě trochu ztuha, ale postupně se dostáváme do formy.
Letošním školním rokem by se mělo prolínat téma Zahrady, té od Jiřího Trnky, ale i téma zahradničení a
všeho, co s ním souvisí. Zorganizovali jsme jednodenní výlet, abychom se vzájemně lépe poznali a
spolupracovali mladší se staršími na společných úkolech. Trasa pěšího výšlapu vedla kolem kapličky v lese u
Čertovky, cestou děti splnily pět úkolů, získaly pět klíčů a těmi nakonec odemkly 5 zámků do jedné ze
Zahrad, kterou jsme našli v Polici.
Všem dětem, učitelům i rodičům přejeme úspěšný rok, prožitý ve zdraví a klidu.
Lenka Karpfová

Mladí hasiči na střelnici
Mladí hasiči ze 3 spřátelených Sborů dobrovolných hasičů - z Bukovice, Nízké Srbské a Velké
Ledhuje – se opět po roce vydali na střelnici Hubert v Olivětíně. Někteří střelci již byli „ostřílení“, jiní byli na
střelnici poprvé. Proto bylo nutné všechny zevrubně proškolit z bezpečnosti při zacházení se zbraní a
pohybu v areálu.
Mladí hasiči si sportovní střelnici a zbraně užili. Při své celoroční činnosti se mimo jiné věnují střelbě
ze vzduchovky. Malorážky byly vítanou změnou a zpestřením.
Soutěžilo se ve střelbě do terčů na vzdálenost 50 metrů s optikou. Jedno z děvčat se nenechalo zahanbit a
„rozstřílelo“ chlapce. První 3 střelci se umístili následovně:
1. Vítek Čáp
2. Martin Rydlo
3. Lucka Macková
Odměnou byl nejen diplom, ale i hodnotná cena. Na střelnici se nám moc líbilo. Děkujeme Ing. Josefu
Palhounovi a Luďku Sedláčkovi za krásné střelecké dopoledne!
Adéla Leppeltová
Sbor dobrovolných hasičů Bukovice

Malé ohlédnutí za letním táborem mladých hasičů
Z letošní soutěžní sezóny jsme závodili pouze na uzlovce v České Metuji. Všechny ostatní závody
byly zrušeny. Nemohli jsme se dočkat tábora. Za zpřísněných hygienických podmínek jsme jej mohli
uskutečnit. Tábor jsme spolupořádali se sborem z Nízké Srbské a z Velké Ledhuje. Prožili jsme krásných 14
dnů v přírodě nedaleko od Bukovice, na Chatě pod Bobří skálou za obcí Benešov u Broumova, daleko od
mobilů, počítačů, tabletů a jiných podobných zařízení.
Síly jsme měřili v táborové olympiádě i v „hasičiádě“. Nejúspěšnější stáli na pomyslných stupních
vítězů s opravdickými medailemi. Cenu za zápolení dostal každý. Starší táborníci nocovali v přírodě – na loni
objeveném tábořišti u Ruprechtic. Menší děti si užili večer v táboře plný her, které si chtěli jako každý rok
znovu zahrát. Připomněli jsme si práci se sekyrkou, pilou, nožem, naučili se zapálit oheň v brutaru na ohřev
vody, naučili se znát několik druhů ohnišť, probrali nejen morseovku, ale i různé šifry, přišívali knoflíky,
vyráběli hadrové koule z ponožek, tvořili lodičky z přírodnin, malovali talířky a hrníčky, statečně prošli
stezku odvahy… hráli fotbálek, přehazovanou, vybíjenou, ping-pong.
Pan kuchař Prouza na chvíli odložil zástěru acoby velitel sboru hasičů - toho času ve výslužbě – nám
přednášel o grafických znacích technických prostředků a navazující činnosti velitele při zásahu a po něm.
V celotáborové hře s názvem Agent BV007 se tábor nejdříve změnil ve výcvikové středisko a
z uchazečů se po náročném výcviku stali agenti. V jednotlivých misích plnili agenti nejen špionážní úkoly. A
tak jsme mohli vyznamenat agenty s různými specializacemi: spojka, průzkumník, střelec, kutil i táborník.
Na agentský ples šli tanečníci „vyšnořeni“ ručně vyrobenými květinami do klopy (agentky) a motýlky
(agenti). V závěrečném zápolení dobývali agentské hnízdo, procházeli minovým polem, důležité bylo
nejdříve deaktivovat bomby, zneškodnit cizí gang a poté se dostat se do trezoru. Odměna nikoho neminula.
Táborníci zažili i hodinu strachu, naštěstí se šťastným koncem. Sourozenci se mezi sebou nepohodli,
jeden druhému pak sdělil, že jde domů. Útěk zamaskoval tím, že jde na záchod… Vedoucí i starší táborníci
začali hledat brzo. V blízkém okolí tábora nenašli. O pomoc jsme požádali policii. Táborník již seděl na
policejní služebně. Chvíli předtím ho tam odvezla paní jedoucí kolem tábora. Vše se rychle vysvětlilo.
Maminka měla pochopení, protože prý coby dítě z tábora též dvakrát utekla. Táborník normálně dotábořil
do konce tábora.

Počasí vcelku vyšlo, nepotkali jsme se na
táboře ani s koronavirusem, ani s vážnějším zraněním
nebo onemocněním. Táborníci byli spokojeni, že se po
dlouhé školní odmlce, která trvala až do prázdnin, vidí
na táboře, byli hodní, a tak se tábor vyvedl.
Na tábor jsme získali dotaci od Úřadu
Královéhradeckého kraje a dále dotaci Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Velké poděkování patří báječným táborníkům, všem vedoucím a instruktorům tábora,
kuchařům, Obecnímu úřadu Bukovice, Městysu Machov, Martinu Tautzovi, manželům Hertě a
Liborovi Franzeovým, Honzovi Jirmanovi, Michalu Rakovi, babičce paní Čápové, tatínkům panu
Čápovi a panu Mackovi, ze střelnice Hubert Broumov - Olivětín Pepovi Palhounovi a Luďkovi
Sedláčkovi, firmě Grimových, firmě Troch s. r. o. a Muzeu papírových modelů Police n. Metují.
Monika Leppeltová
Na fotografie se můžete podívat na adrese https://cvajk.rajce.idnes.cz

Bukovický košt a Country-folkové posezení
poslední srpnový pátek jsme pořádali vinobraní, nazvané Bukovický košt. K tanci a poslechu hrála
cimbálová kapela, která byla opravdu z České Skalice, ač tomu mnozí nevěřili. Byla připravena ochutnávka
8 druhů přívlastkových vín z Vinofolu Novosedly, k jídlu ovar, klobásy, koláče. Akce se určitě vydařila, ikdyž
ji ovlivnilo také počasí, naštěstí, stany vytrvalému větru a dešti odolaly. Účast byla asi ideální, ale vyšší být
mohla. Tak kromě mírného zklamání, že hudba nebyla ozvučena, bylo jediným neúspěchem moje
objednání TOI-TOI budek, byly používány strašně málo, asi jsem jim udělal špatnou reklamu.

Pro případné zájemce, zbylo asi 30 památečních
skleniček, lze je koupit za 50,-/ks.

V následujícím týdnu jsme pořádali posezení s živou hudbou. A ačkoli jsme měli trochu strach z účasti, i ta
byla jistě ovlivněna odpolední vydatnou průtrží mračen, akce se vydařila neméně dobře jako vinobraní, a to
především díky skvělé kapele Michala Šumbery, i s naším bývalým občanem, Pavlem Macháčkem. Určitě u
nás nebyli naposled.

Obě akce se konaly, s ohledem na rekonstrukci budovy úřadu, před sokolovnou. Pro další rok již
předpokládáme konání na zpevněném povrchu na úřadem, přece jen věříme, že se práce na tenisovém
areálu zjara rozběhnou.
Poděkování patří všem, kteří se akcí zúčastnili, ale hlavně všem, kteří se na nich různou měrou podíleli,
myslím, že jmenovat nemusím.
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OBEC BUKOVICE, BUKOVICE 78, 549 54 POLICE NAD METUJÍ
INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ
NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, KONANÝCH
DNE 2. A 3. ŘÍJNA 2020
§ 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1) Informace o době konání
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dnech :
v pátek dne 2. 10.2020 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. 10. 2020 od 08.00 hod do 14.00 hodin
2) Zajištění distribuce hlasovacích lístků, hlasování
 Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
 K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise.
 Každý volič se musí před hlasování odebrat do prostoru určeného pro úpravu lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
3) Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise
Minimální počet členů okrskové volební komise. Pro okrsek č.1 Bukovice bude okrsková volební komise
minimálně 6-ti členná.
4) Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Zapisovatelem okrskové volební komise pro okrsek č.1 Bukovice je jmenována Helena Pohlová, nar. 1964,
bytem Bukovice č.p. 133.
5) Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Pro volby do Parlamentu ČR je pro obec Bukovice, k,ú. Bukovice, stanoven 1 volební okrsek se sídlem
Bukovice, Bukovice 78 (zasedací místnost Obecního úřadu Bukovice)
V Bukovici dne 14.9.2020

Ing. Milan Šrůtek, starosta obce

Nebývá zvykem uveřejňovat ve zpravodaji inzeráty nebo výzvy, ale tentokát musím:
Jedna naše, nyní již bývalá občanka, měla v uplynulých několika letech v patře nad prodejnou potravin
uloženy cvičící stroje. A nyní, při stěhování, se zjistilo, že běžící pás chybí. Nechce se mně věřit, že by ho
někdo odcizil, může se jednat o nedorozumnění. Každopádně, každá informace vedoucí k nalezení stroje
bude odměněna.
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás
srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 21. září 2020 v 19,00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program:
1. Obecně závazné vyhlášky obce Bukovice
2. Návrh na pořízení změny ÚP č.
3. Zadávací dokumentace
4 Různé
Těšíme se na Vás

