Informace pro občany – listopad 2020
Vážení občané,
vítám Vás u čtení posledního zpravodaje letošního roku. Roku, poznamenaného celosvětovou pandemií,
která náš život ovlivnila ve všech směrech a úplně ho převrátila naruby. Po první jarní vlně je tu druhá vlna,
která je další zkouškou pro celou zemi. I v naší obci již bylo několik případů prodělané nemoci Covid-19, stav
je nám sdělován pravidelnými zprávami z krizového řízení ORP Náchod. Nejvyšší počet nakažených byl
v druhém týdnu měsíce listopadu, bylo to 8 pozitivně testovaných, co vím, tak většinou však bez vážného
průběhu. Což je nakonec to nejdůležitější zjištění, a ačkoliv se názory mnoha odborníků pozoruhodně liší,
věřme, že nakonec dojde k celkovému promoření společnosti, situace kolem pandemie se uklidní a s tímto
novým typem viru se naučíme žít. Na druhou stranu, po rozhovoru s osobou, která prodělala vážný průběh
nemoci, si myslím, že v žádném případě není radno nemoc zlehčovat.
Stále jsme tedy jsme nuceni dodržovat vládní nařízení. Zrušili jsme dlabání dýní, zrušit musíme i setkání
s našimi seniory, jak to bude s rozsvícením vánočného stromku se rozhodneme podle aktuální situace, ale
pravděpodobně ho rozsvítíme pouze symbolicky. Ačkoli se nám určitě mnohá nařízení nelíbí, respektujme,
že vláda, ale vlastně vlády ve všech zemích, jsou pod obrovským tlakem. Musí hledat kompromis mezi
fungující lékařskou péčí, záchranou lidských životů a fungující ekonomikou, která ve svém důsledku též
životy zachraňuje. Zde určitě jednoznačně správné řešení neexistuje. Ke zvládnutí situace tedy můžeme i
my přispět svým zodpovědným chováním, alespoň s ohledem na ty, pro něž nemoc může znamenat vážné
problémy, tedy dodržováním hygienických návyků, nošením ochrany dýchacích cest na veřejných místech,
kde se pohybují další lidé, dodržováním rozestupů a používáním dezinfekce. Při projevech nachlazení je
lepší zůstat doma, nadále ovšem platí, že organismus v dobré fyzické kondici odolá nemocem mnohem lépe,
proto se nebojte pobývat na čerstvém vzduchu s přiměřenou fyzickou aktivitou.
S předstihem Vám popřeji příjemné prožití svátků vánočních, ať jsou Vánoce pro Vás
symbolem pohody, klidu a odpočinku od všedních starostí. Do nového roku 2021 pak nelze přát
nic jiného, než aby se náš život vrátil do normálu.
starosta
V těchto dnech dokončujeme ve spolupráci s Východočeskou rozvojovou s.r.o. administrativní část
projektu rekonstrukce objektu obecního úřadu. Jinými slovy, je prakticky hotovo, faktury stavební firmě z větší
části proplaceny, ale nyní je potřeba úspěšně zažádat o proplacení přislíbených částek, z ministerstva pro
místní rozvoj 1,301 mil. Kč a z ministerstva životního prostředí 0,556 mil. Kč. A to je dost složité, protože při
realizaci přirozeně vznikají oproti původnímu projektu odchylky, více náklady, méně náklady, a musí být
zdokladována a správně zaúčtována každá koruna uznatelných i neuznatelných nákladů. Hodnotitelem
požární části projektu je Centrum pro regionální rozvoj Praha, v závěrečném stanovisku k zakázce nebylo
shledáno pochybení, nyní čekáme na vyjádření hodnotitele energetické části projektu. Těžko se, na místě
poctivého příjemce dotace, dá popsat složitost tohoto procesu, nejspíš je to ze strany státu obrana proti
zlodějinám v uplynulých letech. Ale až budou peníze na našem účtu, docela si oddechneme.
V těchto dnech je dokončena rekonstrukce opěrné zdi Hlavňovského potoka. Její stav byl takový, že bylo
nutné ji od lávky vyzdít znova. Nyní bude v tomto úseku od čp.50 k čp.30 položena kanalizace. Práce provádí
firma MOVIS Hronov a ztěžuje ji, alespoň v říjnu, nebývale deštivé počasí (aspoň jedna věc je v r.2020
pozitivní, přes hrůzné scénáře jsou zásoby podzemních vod během jednoho roku na normální hladině!)
Věřím, že do konce listopadu bude vše hotové a vlastníci přilehlých nemovitostí budou napojeni na kanalizaci.
Každá obec dnes sleduje vývoj pandemie také s obavou v souvislosti s předpokládaným příjmem na rok
2021. Je samozřejmé, že výpadek ekonomiky bude znamenat výpadek příjmů i pro samosprávy, výpadek
bude znamenat i pravděpodobné zrušení superhrubé mzdy (s následným způsobem výpočtu daně z příjmů

fyzických osob), které má pomoci napumpovat do ekonomiky peníze (to konstatuju, ale nekomentuju). A
v neposlední řadě, Parlament ČR schválil zákon o kompenzačním bonusu, který znovu zavádí stejný model
vyplácení kompenzací jako na jaře 2020, tedy systém s významnými dopady na samosprávy, aniž by byly
pro ně přijaty jakékoli náhrady. Celkové dopady shora uvedených zákonných předloh jsou dle kvalifikovaných
odhadů -30 mld. Kč na obce a -11 mld. Kč na kraje. Samosprávy se prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR,
Sdružení místních samospráv ČR za podpory Národní sítě Místních akčních skupin, primátora hl. m. Praha a hejtmanů
všech krajů brání s tím, že dojde k výraznému utlumení investičních aktivit samospráv a žádají Parlament ČR
a vládu o souběžnou úpravu rozpočtového určení daní (RUD).
Poslední údaje Svazu měst a obcí nám 2021 předpovídají příjem 4,56 mil. Kč, a to již po započtení
kompenzačních bonusů a propadu příjmu státu zrušením Připomínám, že naše daňové příjmy v ekonomicky
úspěšném roce 2019 byly 5,74 mil. Kč, plán na rok 2020 byl 6,15 mil. Kč, skutečnost nakonec 4,4 mil. Kč.
V příštím roce musíme realizovat rekonstrukci parkoviště a výměnu kanalizace u školy. Rozpočet akce je
3 mil. Kč, 50 % této částky jsme již obdrželi z Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova. Dále
plánujeme rekonstruovat veřejné osvětlení, na tuto akci nám nedopadla dotace z programu EFEKT u MŽP,
ale uvažujeme ji provést postupně, svépomocí, bez obtěžujících podmínek dotačního programu EFEKT.
Nabízí se však využít znovu dotace Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova, ve výši 50 %
nákladů, ta je přece jen administrativně nejméně náročná.
Pracujeme též na rekonstrukci požární nádrže. Konečně došlo k dohodě projektanta se správou CHKO
Broumovsko, samozřejmě v té dražší verzi. Rozpočet akce je 2,3 mil. Kč a budeme na ní žádat dotaci u
Ministerstva zemědělství ve spolupráci s agenturou Profesionálové s.r.o. Pokud dotaci získáme, do nádrže
bychom se pustili v roce 2022.
Nezapomněli jsme ani na nutnost úpravy pozemku nad Drahami spočívající ve svedení přívalových vod
tak, aby neohrozily místní nemovitosti. Zde ale zatím vázne dohoda s novými majiteli pozemku (z časových
důvodů, nejsou místní). A nadále řešíme zvýšení bezpečnosti řidičů na cestě nad Berkovými. Vybudování
svodidel zde patrně nebude možné, s ohledem na výskyt plynového potrubí, s majiteli pozemku jsme
domluveni na výsadbu živého plotu.
Odkládáme nadále projekt výstavby bytů nad prodejnou. Ministerstvo pro místní rozvoj na ni vypisuje
dotační titul na startovací byty, ale s projektem, který máme připravený, bychom byli stále v nevýhodě
s ohledem na přízemí s prodejnou potravin, s tou vzniká mnoho pro dotaci neuznatelných nákladů. V úvahu
tedy připadá vybudovat byty i v přízemí. S tím, že v naší obci není reálné prodejnu potravin provozovat, se
již pomalu smiřujeme. V příštím období se tedy budeme muset rozhodnout, co s budovou uděláme.
Slovo „dotace“ se vyskytuje nejen v tomto příspěvku poměrně často, v podstatě se dotace stává stěžejním
faktorem při jakékoli větší i menší akci. Jestli je to správné, těžko hodnotit. Určitě by bylo příjemnější posílit
rozpočty obcí tak, aby nemusely o finanční prostředky škemrat v mnohdy až nepochopitelném
administrativním procesu. Tak na závěr ještě jedna perlička, dokazující do jakých byrokraticky obludných
rozměrů ceĺý dotační systém dospěl. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotace na rekonstrukce
infrastruktury obcí, mimo jiné rekonstrukce parkovišť. Zjistil jsem, že souběh dvou dotačních titulů na jednu
akci je možný, jak uvádím výše, na rekonstrukci parkoviště jsme již dostali od kraje 1,5 mil. Kč. Nutný je
přitom vlastní podíl ve výši 15%. Takže by se stále jednalo o příjemných 80% z milionu Kč, což by za pokus
určitě stálo. Bohužel v zadávacích podmínkách je uvedeno „rekonstrukce“ parkoviště. V našem případě
půjde de facto o výstavbu nového parkoviště, posunutého nad stávající parkovací místa částečně na jiné
parcele, protože větší část parkovacích míst bude na novém pozemku. Tudíž po konzultaci s ministerstvem
nemá smysl žádost vůbec podávat. Zdravý rozum se někdy vytrácí …..
starosta
ODPADY
Na rok 2021 zůstává výše poplatků za svoz a ukládání komunálních odpadů na stejné výši, tedy
550Kč/osobu. Pravidelná porada starostů obcí se zástupci firmy Marius Pedersen není zatím plánována.
Jistě tomu tak je kvůli koronavirové pandémii, ale čeká se též na vývoj odpadové legislativy, novela zákona
o odpadech včetně prováděcích vyhlášek je před schválením, pro obce jsou důležité výsledky jednání
ohledně výše tzv. skládkovacího poplatku, který se projeví do celkové ceny za uložení odpadu. Nelze
samozřejmě neočekávat zvýšení poplatků za svoz popelnic, ale neměly by být tak dramatické, abychom
museli místní poplatky zvyšovat.
Nadále platí, nebuďte líní a třiďte odpad, ale také nebuďte líní a třiďte odpad kvalitně a
zodpovědně. To se týká hlavně velkoobjemového odpadu, ten noste do sběrného dvora, po
dohodě s obecním zaměstnancem to lze i ve všední den, nenechávejte ho u stanoviště
kontejnerů !!!
starosta

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
Obec: Bukovice
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Bukovice – souhrnné informace
Okrsky
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasy
hlasů
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky
1

1

100,00 289

139

48,10

139

137

98,56

Kand idá tn í lis tin a

číslo Kandidátní listina název
4
Koalice ČSSD, Zelení
5
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
16 Svoboda a př. demokracie (SPD)
19 Česká pirátská strana
32 Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestran.
47 Koalice TOP 09, HDK, LES
50 ANO 2011
63 Komunistická str.Čech a Moravy
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net
70 Trikolóra hnutí občanů
73 Koalice ODS, STAN, VČ
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig

Platné hlasy
17
2
20
23
14
4
22
1
0
1
32
1

Celkem v %
12,40
1,45
14,59
16,78
10,21
2,91
16,05
0,72
0,00
0,72
23,35
0,72

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 23. listopadu 2020 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Rozpočtové provizorium 2. Dotace 3. Různé
Těšíme se na Vás

Přibližujeme vzdálenou školu
Vám všem, které zajímá, jak se letos na podzim učí distančně na naší bukovické škole. Naši žáci se v
půlce října ocitli doma se svou rodinou, chybí jim kontakt se spolužáky i se svými učitelkami. My ve škole
jsme museli určit, jak budeme učit, hodnotit, komunikovat. Ze státního příspěvku jsme koupili 5 nových
notebooků pro zapůjčení na distanční výuku. Na rozdíl od jara jsme se rozhodli rozšířit výuku i o online
hodiny. Každá třída má svůj rozvrh, prvňáčci se vídají se svou paní učitelkou jednu hodinu denně, starší děti
přibližně dvě hodiny denně. Prioritou je kontakt se třídou, učíme samozřejmě nejvíc češtinu, matiku, angličtinu
a přidáváme si přírodovědu nebo vlastivědu. Nabízíme hodinu výtvarného tvoření online pro ty, kteří mají
zájem. Procvičování učiva a čtení trénují děti samostatně se svými rodiči, stejně jako na rodičích zůstalo
mnoho dalších učitelských povinností.
Prvňáčci, druháčci a na naší škole i čtvrťáci, (protože mají spojenou třídu s prvním ročníkem), se vrátí do
školy 18.11. a všichni věříme, že už ve škole zůstanou. Třeťákům a páťákům i jejich paní učitelce přeju hodně
sil, motivace a žádné technické problémy při výuce na dálku.
Lenka Karpfová
Vzpomínka
Dne 7.11.nás opustila Barunka Hrábková, dobrá duše této školy, která dlouhé roky vařila všem
dětem ve školce, školákům, učitelkám i mnohým strávníkům z obce. Znali jsme ji jako
pracovitého, obětavého člověka, který vždy myslel na ostatní a přál jim jen to nejlepší. Není to
ani rok, kdy v kuchyni připravila poslední jídlo, rozloučila se s námi a odešla na odpočinek.
Všichni jsme jí přáli klidné a šťastné stáří, prožité s rodinou a vnoučaty. Dnes se loučíme
naposledy. Nezapomeneme!
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Bukovice

Zprávičky ze školky:
V jedné naší písničce zpíváme: Strýček PODZIM
přišel k nám... Je to tak. Listopadové počasí s mlhami a
plískanicemi nám moc dobré nálady nepřidává a k tomu
nás ještě zastihla smutná zpráva o smrti naší bývalé
kuchařky paní Hrábkové. Její duch ale u nás zůstane
navždy a vzpomínky také. Jsme rádi, že naše školka
zůstala od září po celou dobu v provozu. Nepozorujeme
ani velký úbytek dětí pro nemoci. Věnujeme se našim
pohádkám, které nám přibližují svět okolo nás. V tomto
měsíci díky pohádce Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
poznáváme volně žijící zvířata v lese, na poli a v lukách.
Učíme se o jejich způsobu života, kde mají pelíšky či nory,
jak se připravují na nadcházející zimu. Malujeme obrázky,
vyrábíme z přírodnin a z papíru. V minulém týdnu jsme si
připomněli svátek Martina, upekli si Martinské rohlíčky a už se těšíme na sníh. Koncem listopadu vždy
procvičujeme písničky k první adventní neděli s tradičním rozsvícením vánočního stromu. V letošní nejisté
době si zřejmě u stromku společně nezazpíváme.Tak alespoň posíláme přání: Prožijte adventní čas v klidu
a ve zdraví!
Svatoňová Lenka, ved.učitelka

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. Vakcinuji vakcínou Biocan R,
která drží až 2 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, případně
dočipovat neočipované psy. 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 sobotu 21.11. 2020 Bukovice: u požární zbrojnice 8.55-9.10 hod.
Hlavňov: velké parkoviště
u bývalé prodejny
Hony:
u požární nádrže
Pěkov:
u prodejny
Police:
u autoopr.na Sibiři
u kotelny na sídlišti
náměstí u radnice

8.20 8.25 8.35 8.45 9.10 9.15 9,20 -

8.25 hod.
8.30 hod.
8.40 hod.
8.50 hod.
9.15 hod.
9.20 hod.
9.25 hod.

parkoviště u střed.
Radešov: u truhlárny
Česká Metuje:
u hospody
Žďár nad M.:
u hospody
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
před hospodou
Slavný:
u hřiště

9.25 -9.30 hod.
9.30 - 9.40 hod.
9.45 -10.00 hod.
10.05 -10.10 hod.
10.15 -10.20 hod.
10.20 -10.25 hod.
10.30 -10.35 hod.

Cena vakcinace bude v tento den a v průběhu listopadu a prosince i v ambulanci v Suchém Dole 150,- Kč.
Ordinační hodiny:

Po- Čt:
17.00- 18.00 hod.
Pá:
15.00- 16.00 hod.
Veterinární ambulance Suchý Důl MVDr. Kulich Miroslav
tel: 602628885

Prodej vánočních stromků
DSO Lesy Policka nabídka palivového dřeva
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

Od 8 .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

Luboš Binar

