Informace pro občany – duben 2021
Vážení občané,
situace s pandémií se sice začíná zlepšovat, výrazného uvolnění omezujících opatření, která již
trvají déle než rok, se zatím nedočkáme. Koronavirus nás nadále omezuje v normálním životě. Je
pochopitelně znát, že společnost už má pandemie plné zuby a převažují skeptické názory nad
účinností protipandemických opatření a nad jejich nesystémovostí. A jistě všichni už postrádáme
takovou tu radost ze života, není divu, lidská psychika je křehká věc. Takže nadále nezbývá než
věřit, že situaci s ohleduplností a trpělivostí zvládneme a že zvládneme i to období po pandémii,
také to nebude nic příjemného. Je dobře, že naše děti již mohou v určité míře, a to zatím jen na
1.stupni, navštěvovat základní školy, a nejsme už uzavřeni ve svém okrese. Dnes samozřejmě
netušíme, jaká bude situace v létě, ale moc bych si přál, abychom se už mohli scházet, sportovat,
posedět v sokolovně, uspořádat pro děti zahradní slavnost ve škole, když už čarodějnice
nestihneme, okouknout zmáčené hasičky a zafandit našim hasičům na soutěži „Bukovický zadek“
a uspořádat u sokolovny soutěž „přebor Bukovice v kuželkách“, kterou nosím už přes rok v hlavě.
Pro připomenutí, od 12.dubna je zrušen nouzový stav, náš život je řízen pandemickým zákonem,
stav mimořádných opatření je tento (vybírám nejdůležitější) :
- nadále platí omezení přítomnosti v maloobchodních prodejnách zboží a služeb s již dříve
vyhlášenými výjimkami
- nadále platí omezení přítomnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven
zaměstnaneckého stravování, školního stravování a provozoven v ubytovacích zařízeních za
podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, vždy platí možnost prodeje mimo
provozovnu s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou
- nadále platí zákaz přítomností diváků na hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých
představeních
- nadále platí zákaz provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních
prostor venkovních sportovišť, bazénů a koupališť s výjimkou sportovců při výkonu zaměstnání,
tedy profi sportovců, amatérský sport na venkovních sportovištích je umožněn v maximálním
počtu 20 osob.
- nadále platí zákaz účasti veřejnosti v muzeích, galeriích, výstavních prostorách hradů a zámků a
obdobných historických nebo kulturních objektů, a dále provoz hudebních, tanečních, herních a
podobných společenských klubů
- provoz zoologických a botanických zahrad je omezen tak, že se v nich zakazuje přítomnost
veřejnosti s výjimkou venkovních prostor s tím, že může být využito nejvýše 20 % kapacity z
maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas
- povolují se spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě,
přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný
čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce
převážně ve vnitřních prostorech staveb
- svateb a pohřbu se ve vnitřních prostorách může účastnit nejvýše 15 osob, náboženských obřadů
se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení

- konání zasedání územních samosprávných celků je omezeno tak, že v případě, že se ho účastní
více než 10 osob, jsou osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s
výjimkou členů domácnosti
Největší pozornost je nyní asi věnována problematice návratu dětí do škol :
- do mateřských škol se mohou vrátit ty děti, pro které je povinné předškolní vzdělávání, a to ve
skupině max. 15 dětí,
- na základní školy se mohou vrátit žáci 1. stupně, pokud v počtu nejvýše 75 žáků a stavba je
oddělena od budovy 2. stupně ZŠ. Základní školy, které tuto podmínku nesplňují, jsou pak
povinny aplikovat model střídání dětí ve škole po jednom týdnu.
- Děti v mateřských školách nejsou povinny nosit respirátory ani roušky, žáci na základní škole
jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Zároveň je uložena povinnost
testování žáků, a to 2x týdně.
Naším pedagogům opravdu není co závidět a přeji jim, ale také rodičům našich
dětí, pevné nervy a velkou dávku empatie
starosta

Dnes je konečně dokončena výstavba kanalizační stoky, dle projektu stoka č.4, od čp.50. Vyskytly
se připomínky její na délku. Prostě ji ovlivnil brzký nástup zimy, a ta byla na běžné poměry dlouhá.
Firma Movis opravdu neměla jediný důvod stavbu protahovat, není placená od hodiny, ale dle
smlouvy o dílo za dokončené dílo. V letošním roce ještě necháme vybudovat zábradlí na nově
vybudovanou opěrnou zeď.
A firma Movis z Bukovice neodejde, jakmile to počasí dovolí, začnou práce na rekonstrukci
parkoviště a přeložce kanalizace ve škole. Napadá mě, že je to asi největší investiční akce v obci
po roce 1990. Již byla demontována stará autobusová čekárna, na její místo bude osazena dřevěná
čekárna od zastávky u Berků a na jejím místě bude osazen nový prosklený přístřešek. Po
vybudování šesti parkovacích míst bude na chodníku u autobusové zastávky postavena prosklená
čekárna, vedle ní umístíme leteckou mapu obce a cyklomapu, počítáme též s estetickým vyřešením
plakátovací plochy.
Zpoždění nabral projekt rekonstrukce požární nádrže. Teprve v těchto dnech jsme od projektanta
obdrželi zpracovanou žádost o stavební povolení se všemi potřebnými přílohami. Rozpočet projektu
je 2,3 mil. Kč. Stavbu tedy můžeme realizovat jen pokud získáme dotační peníze, v úvahu přichází
dotační titul ministerstva zemědělství, přitom bez stavebního povolení nemá smysl o dotaci žádat.
Zpoždění také nabral projekt protipovodňových úprav na toku Dunajka. Tento problém řešíme již
několik let s Agroprojekcí Litomyšl. Projekt spočívá v rozšíření koryta od požární nádrže po Benátka
s rozlivem pod lyžařský vlek, akci by zafinancoval vlastník toku, Povodí Labe s.p. Máme připraven
projekt, který bude vyžadovat zábor určitých částí dotčených pozemků. A ten musí zajistit obec.
Těžko se ovšem jedná s vlastníky pozemků, neznáme-li skutečný stav. Z toho důvodu bylo
objednáno u Geospolu Dobruška přesné vytyčení projektovaného díla a s ním půjdeme s vlastníky
přilehlých nemovitostí do jednání. Někoho to omezí víc, někoho minimálně, věřím, že se nakonec
dohodneme, jiné řešení pro případné zvládnutí 100-leté vody asi neexistuje. Uskutečnění
geodetických prací, které se zpozdilo, i vlivem současných opatření, bude provedeno 5.května,
vlastníci dotčených nemovitostí o něm budou včas informováni.
Jistě jste si všimli, že začala dlouho odkládaná výstavba sportovního areálu pana Hauka, který
již má definitivně po ruce potřebná povolení. Nyní se buduje zpevněná plocha, na kterou bude
uložen náklad šesti kamionů s konstrukčními prvky haly. Ta bude vybudována nejdříve, a to během
léta. Tady se budeme muset smířit s tím, že stavbu bude provázet občas zvýšený hluk, tomu prostě
nezabráníme. Po dokončení haly se budou budovat venkovní hřiště, a nakonec možná, během
několika let, dojde i na ten adventure minigolf, někde pod lyžařským vlekem.
I přes nepříznivou finanční situaci ve státní pokladně vvpsalo ministerstvo financí dva dotační
tituly, na zlepšení infrastruktury malých obcí a na rekonstrukci a opravy školských zařízení. Dotace
na infrastrukturu obcí se bohužel letos týká jen bytové výstavby. Zde už budeme muset udělat
zásadní rozhodnutí, zda definitivně opustit myšlenku obnovení prodejny a předělat projekt na
výstavbu bytů z celé budovy. Pak je šance získat až 90% dotace. Stávající projekt, který máme
připraven, a který počítá se zachování prodejny, opět znamená cca 40% nákladů jako
neuznatelných a to bychom prostě nebyli schopni ufinancovat. A protože to v příštích letech nebude

jiné, budeme se této záležitosti v příštích dnech vážně věnovat. Chytáme se ale příležitosti získat
dotaci na opravy školských zařízení a zpracovali jsme žádost o výměnu plynových kotlů ve škole.
Kotle jsou již 21 let staré a dosluhují, rozpočet akce je cca 420 tisíc Kč. A k tomu jsem přidal ještě
žádost na 40% nákladů na přeložku kanalizace, která j součástí projektu rekonstrukce parkoviště a
na níž jsme již loni dostali 50% dotaci od Královéhradeckého kraje. Doufám, že těch několik večerů
strávených nad luštěním podmínek a nutných dokladů pro přiznání dotace nebude nazmar a že se
na červnovém zasedání zastupitelstva pochlubíme se získanou dotací ve výši 776 tisíc korun. Velice
by se nám hodila, finančních prostředků nebude v příštím období nazbyt.
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Kontejnery na bioodpad
Již jsem si vyslechl své ohledně přesunu kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad, hlavně od
občanů v jižní polovině obce. Kontejnery musely být z původního místa přesunuty z důvodu
výstavby opěrné zdi. Nyní jsou na asfaltové ploše za bývalou prodejnou potravin. Je velmi
pravděpodobné, že se vrátí na své původní místo zpátky, pokud nebudou překážet projektu
výstavby tenisové haly, i když jsou částečně umístěny na parcele 12/3, která již není naše. Další
variantou je pak umístění na ploše vedle Fialky, kdy by sice nepřekážely, ale přece jen je to v centru
obce a zde bychom měli hledět na estetické hledisko. A poslední, nejdražší variantou, je nákup
nového kontejneru a umístění na parcelu 12/11 na konci „ulice Na Holandsku“. Nyní prosím dotčené
o strpení, ale rád si vyslechnu názory, třeba na veřejném zasedání zastupitelstva.
starosta

Uklízíme MASku
Také se těšíte na jaro stejně jako my v MAS Stolové hory? A také jste si všimli odpadků, které se
objevily v přírodě, jen co roztál sníh? Nehodil je tam nikdo jiný než my, lidé. A je jen na nás, zda
přírodě pomůžeme. Proto jsme se rozhodli, že vás v tomto snažení podpoříme.
Pokud se rozhodnete uklidit své okolí a do 22. dubna 2021 nám pošlete fotku sesbíraných odpadků
k příspěvku na facebookovém profilu MAS Stolové hory nebo na e-mail: soldanova@masstolovehory.cz, máte možnost vyhrát jednu z odměn. Celkem 4 sběrače odměníme poukázkami v
celkové hodnotě 2 500 Kč, které darovaly výrobce vitálních hub MycoMedica, obchod Synergie –
Nákup v klidu, Zahradnictví Kašpar, obchod Nebalíme to a Zahradnictví Zobal. Současná doba
bohužel nepřeje hromadným uklízecím akcím. Ale myslíme si, že na procházku se dá vyrazit i
s jednou igelitovou taškou a rukavicí navíc.
Sesbírané odpadky prosíme vyhoďte do své popelnice. Letos sice není možné vyrazit uklízet
společně, přesto věříme, že se jednotlivcům nebo rodinám podaří naše okolí vyčistit stejně kvalitně.
Poděkování patří živnostníkům a firmám, kteří věnovali odměny do soutěže. Těšíme se na vaše
fotografie a děkujeme, že uklízíte s námi.
Mirka Soldánová MAS Stolové hory
Sčítání lidu 2021
 Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 :
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů
epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací
formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v
Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i
za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.
 Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021 :
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a
odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což
jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k
současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá

doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel
(respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací
komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou
pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683
nebo napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek
České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech
sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit
možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.
 Koho se sčítání týká :
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na
místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo
osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
 Kontaktní místa :
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty a všech
krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a
jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech
budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na
webu https://scitani.ceskaposta.cz.
 Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy. Veškeré
informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění čítacího formuláře jsou
dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.
…… a i nadále rádi na obecním úřadě komukoliv s vyplněním formulářů pomůžeme
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 26. dubna 2021 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Majetkoprávní záležitosti 2. Z činnosti ZO 3. Různé
Těšíme se na Vás

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 5.května 2021 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, barvy, ředidla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy (zahradní
chemie), obaly od výše uvedených odpadů, baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní
odpad s obsahem rtuti, televizory, ledničky, pneumatiky z os. automobilů.
Odebrán nebude stavební odpad, odpad ze zeleně, pneumatiky z nákladních aut.
starosta

Zprávičky ze školky:
"DUBEN - ještě tam budem", říká staré české přísloví o
kamnech v chladném jarním počasí. Letos to platí
dvojnásob. Naštěstí se v naší škole a školce opět kouří z
komína a děti se do ní mohly vrátit v pondělí 12.4. V MŠ se
to týká prozatím nejstarších předškoláků. Většina z nich má
za sebou Zápis do základní školy, na který se v minulém
měsíci děti připravovaly distančně. Dostávaly pracovní listy
na mail rodičů a od poloviny měsíce jsme se společně naučili
využívat počítač i k výuce. Každý den jsme se viděli online 2
půlhodinky, v nichž jsme si povídali, četli příběhy k tématické
pohádce O Budulínkovi. Učili se o volně žijících zvířatech a
přírodě v předjaří. Nyní, opět ve školce, s další tématickou
pohádkou O kohoutkovi a slepičce poznáváme domácí a
hospodářská zvířata, jejich mláďata, užitek pro člověka a jak
o ně pečovat. V týdnu od 19.4. se chceme věnovat ekologii.
Den ZEMĚ oslavíme uklidem v okolí, zopakujeme si, jak třídit
odpad, co je recyklace. Při vycházkách obejdeme a
zkontrolujeme kontejnery v obci. Moc se těšíme na teplé
počasí, kdy budeme moci sundat zimní bundy. Letos bychom
si chtěli po delší době uspořádat Čarodějnický rej na zahradě s opékáním. Doufáme, že květen nám
konečně přinese slunce a teplo a my se budeme moci sejít v plném počtu. Těšíme se na výšlapy a
výlety v našem krásném okolí.
Přejeme vám všem hodně zdraví a sluníčka!
Informace k Zápisu do MŠ Bukovice na školní rok 2021-22 najdete na webu školy:
www.zsbukovice.cz/mateřská škola
Lenka Svatoňová

Duben, ve škole budem, máj, vyženeme žactvo v háj
Od 12.dubna se do naší školy vrátili všichni žáčci a žákyně. Máme radost, že se můžeme
setkávat, povídat si a učit se tváří v tvář. Spojení prostřednictvím obrazovek bylo zajímavé, ale
nemohlo nijak vynahradit každodenní
společenství, které ve škole vzniká. Děti
hezky povyrostly a konečně se potkaly se
všemi kamarády, na které se do školy
těšily. Začali jsme se učit jako dřív, těší nás
pokroky, věci, které děti zvládly doma.
Nechystáme zatím žádné soutěže,
slavnosti ani výlety, poslední rok nás
naučil
rychle
se
přizpůsobovat
možnostem, které máme. Když nám
budou okolnosti přát, budeme se snažit
trávit čas venku, učením i odpočinkem na
výpravách do přírody.
Na velkých školách se děti prvního
stupně střídají týden ve škole a týden
doma, u nás probíhá výuka bez
přerušování. Celou školu jsme rozdělili na
dvě skupiny dětí, které se nepotkávají, a
samozřejmě jsme museli dostát všem
hygienickým pravidlům, která jsou v

platnosti. Učitelé postupně prochází očkováním a nosí respirátory, společně s dětmi jsou dvakrát
týdně testováni antigenními testy. Děti musí mít celou dobu ve škole chirurgickou roušku, zakázán
je zpěv i sportovní aktivity. Zlepšili jsme hygienická opatření v jídelně montáží plexisklových
přepážek na stoly. Dezinfikování prostor, mytí rukou, časté větrání, použití čističek vzduchu ve
třídách – to vše po roce s epidemií považujeme za samozřejmost. Děkuji všem kolegyním, které
jsou vždy ochotné pomáhat a zastupovat se navzájem, což je v těchto dnech často nezbytné.
Děkujeme i firmě Batist Medical z Červeného Kostelce. Poskytli nám vzorek nanoroušek pro
zaměstnance školy. Tyto nanoroušky splňují stejné normy jako respirátory, ale dýchá se v nich lépe,
což při učení i další práci oceňujeme.
Je za námi zápis do první třídy, chystá se k nám 13 nových prvňáčků. To je na poměry naší školy
hodně a takový zájem místních i přespolních nás těší.
Nakonec připojujeme ukázku dvou kratších, ale o to radostnějších slohových prací – Štěpánky
Exnerové ze 3.ročníku, která popisovala nově narozené kůzle a Vendy Troutnara z 5.ročníku, který
zaznamenal, jak se distančně zdokonaloval v tělesné výchově.

Lenka Karpfová

Nabízíme k odběru asi 3 m³ štěpky, vhodné k mulčování záhonů.
Při vlastním odvozu cena zdarma
Bližší informace na OÚ nebo ve sběrném dvoře

Sbor dobrovolných hasičů Bukovice
provede v obci

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
který proběhne

ve středu 5. května od 15:00
Šrot můžete zanechat před domem u cesty nebo na veřejně dostupném místě, kde si ho
vyzvedneme. V případě, že máte více rozměrný nebo těžký šrot, který nejste sami schopni vynést
k cestě, nebo šrot máte připravený někde stranou, dejte prosím dopředu vědět některému ze
členů sboru dobrovolných hasičů v Bukovici, abychom o tom věděli a mohli onen šrot sami naložit
a odvézt.
kontakt: 736 768 510; 725 538 507

