Informace pro občany – červen 2021
Vážení občané,
v současné době se náš život vrací do normálních kolejí, onemocnění Covid-19 je na ústupu, alespoň
v našem kraji. Dle informací z krizového štábu MÚ Náchod je k 6.6. v okrese Náchod evidováno šest
nemocných, z toho jeden hospitalizovaný, na území naší obce byl poslední případ nemoci evidován k 1.4.
Dochází k postupnému rozvolňování vládních opaření, na které jsme se všichni velmi těšili. Jistě je valná
část z Vás již nejméně jednou očkována, tak ještě popřejme naším školákům, aby byli ušetřeni nepříjemného
testování. Z oficiálních statistik krajského úřadu lze zjistit, že k 1.dubnu bylo provedeno v našem kraji 19344
antigenních testů, z nichž bylo 10 případů pozitivních, následné PCR testy neodhalily ani jedno nakažené
dítko. Ale stále doufejme, že jsme v rukou odborníků z nejpovolanějších, kteří vědí, co dělají….
Z nejpříjemnějších změn k 8.6. :
- Naše děti ani učitelé nemusí nosit při výuce roušku nebo respirátor, stejně tak děti předškolní
- Povinnost nosit ve venkovních prostorách roušku nebo respirátor platí jen při setkání dvou a více osob
vzdálených od sebe méně než dva metry. Není nutné pro členy jedné rodiny.
- Na místech, kde je větší koncentrace lidí, je povinný respirátor - v prodejnách, hromadné dopravě včetně
zastávek, v provozovnách
- Otevřené jsou všechny prodejny maloobchodu, kadeřnictví, holičství, pedikúry, manikúry, kosmetiky,
masážní a regenerační salóny. Jsou otevřeny hotely, penziony a stravovací zařízení. Jsou umožněny
kulturní akce venkovní do 2000 osob i vnitřní do 1000 osob. Podmínka potvrzení bezinfekčnosti :
absolvované druhé očkování, popř. 22 dnů po prvním očkování nebo ochranná lhůta 6 měsíců po nemoci
nebo platný test. K prokázání bezinfekčnosti budou od úterý všude platit všechny druhy testů na
koronavirus včetně samotestů nebo čestné prohlášení,
- Jsou otevřeny bazény, wellness centra či sauny, s kapacitou do 50 procent. V provozech nebudou
návštěvníci muset nosit roušky, prokazovat se nebude nutné výhradně profesionálně provedeným testem
na koronavirus, ale například i potvrzením o jeho podstoupení ze zaměstnání..
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Nebývale chladné a deštivé jaro již přineslo první komplikace, určitě pro stavební práce, které v naší obci
probíhají. Začaly práce na rekonstrukci parkoviště, kterou provádí firma MOVIS Hronov, zatím se provádějí
zemní práce a přeložka kanalizace ze školy. Kvůli uzavírce stavby byl uzavřen chodník u školy, musíme si
pár měsíců zvyknout, že ani školním nádvořím nepůjde projít.
Další stavební akcí v naší obci je výstavba sportovního areálu manželů Haukových. I zde jim počasí
zrovna nepomáhalo, ale v červenci by měla stát kompletní hala, v srpnu venkovní kurty, poté se bude stavět
zázemí v hale, což bude samozřejmě trvat. Otevření se po schválení od úřadů očekává zhruba v dubnu.
Zabýváme se ale otázkou, když nám tu vyroste nová moderní hala, co dál se sokolovnou. Proto jsem tu
měl zástupce firmy Profesionálové, kteří jsou přes dotace asi nejdravější, se stavebním projektantem, a
diskutovali jsme, co s tím. Budova není v dobrém stavu. Projektant navrhuje jako první bod posouzení stavu
budovy statikem. Padl i názor, u podobných budov častý, že zbourat a postavit novou, bude nejlevnější
varianta. Tak to samozřejmě asi ne, ale získat na rekonstrukci dotaci znamená mít perfektně připravený
projekt. A dnes jsou stavební a hygienické předpisy tak přísné, že by v sokolovně zůstaly snad jen obvodové
zdi, rekonstrukce objektu bude hodně složitá. Jen třeba šatny a sprchy. Musí být troje - dívky, chlapci a učitelé
či trenéři. Výška stropů v klubovně je další problém. Ale postavit se k tomu, ať toto nebo příští zastupitelstvo,
bude muset. A opravdu vybrat co nejvhodnější dotační titul s ohledem na realitu našich příjmů. Určitě by ale
měla sokolovna sloužit původnímu účelu, pro cvičení a sport, školní hodiny tělesné výchovy. Pak je otázka,

co bude se sálem restaurace U Berků, kde by bylo možné pořádat plesy a karnevaly nebo jiné kulturní akce.
Uvítám Vaše názory, kdykoliv a kdekoliv….
Konečně máme k dispozici finální verzi projektu rekonstrukce požární nádrže, i s vyjádřeními dotčených
orgánů, ovšem stavební povolení, které nám musí udělit odbor životního prostředí MÚ Náchod, nebude tak
jednoduché. S údivem zjišťujeme, že tato stavba byla vybudována, jistě v dobré víře, načerno v dobách
minulých a vlastně vůbec oficiálně neexistuje. Nutná bude tedy její pasportizace a především majetkoprávní
vyrovnání s vlastníkem pozemku, což je Česká republika, resp. Povodí Labe. To bude záležitost na delší
dobu, což znamená, že skoro jistě nestihneme podat žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství, která bude
vypsána v září. Rozpočet akce je 2,367 mil. Kč, bez dotace, která tvoří asi 70% to pro nás nebude možné.
Přitom máme již podepsanou smlouvu s firmou Profesionálové s.r.o. Hradec Králové, s nabídkou na činnosti
související s realizací zakázky, a byla velká šance dotaci získat. Bohužel, snad se to tedy podaří příští rok.
A se stejnou poradenskou firmou řeším i přestavbu prodejny potravin. Zde je nakonec dobře, že máme
alespoň rámcově projekt hotový, i když se bude určitě předělávat, přinejmenším by se oproti původnímu
projektu nejednalo o byty sociální. Vzhledem k tomu, že maximem dotace je částka 10 mil. Kč, nakonec se
asi přikloníme k výstavbě bytů pouze v patře, navíc máme pro prostory bývalé prodejny potravin
perspektivního dlouhodobého nájemce.
Samozřejmě není v naších možnostech realizovat vše, ale je nutné být s projektem připraven. A hledat
v dotačních titulech a čekat, že budeme mít i kousek toho štěstí. Nyní netrpělivě čekáme, zda byla úspěšná
naše žádost na ministerstvo financí na opravy infrastruktury ve školských zařízeních, kde žádáme dotaci na
rekonstrukci kotelny a příspěvek na přeložku kanalizace.
Zajímavá je také informace z Královéhradeckého kraje, naše žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení měla 79% bodové ohodnocení a uspokojeny byly žádosti od 81%. Stav státní pokladny samozřejmě
skvělý není, ale šance, že další finance kraj ještě obdrží, tu jsou a v dalším kole bychom mohli být uspokojeni
i my. Tak se necháme překvapit….
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PROTIPOVODŃOVÁ OPATŘENÍ
První květnovou středu jsme zde měli geodeta z firmy Geospol Dobruška, který vytyčoval skutečnou
podobu projektu protipovodňových opatření, Agroprojektu Litomyšl, nazvaných „Zkapacitnění koryta
Pěkovského potoka“. No, s velkým pochopením jsem se, dle očekávání, nesetkal, ale musím uznat, že by
několik nemovitostí bylo omezeno opravdu hodně, také kus cesty na Benátkách by padl. Tudíž projekt asi
odložíme, můžu se pokusit jednat s projektantem, zda by přece jen nebylo nějaké přijatelnější řešení. Ale
dobře si pamatuji jeho větu z r.2017 „Stát to zaplatí, pokud výsledná opatření pojmou tzv. stoletou vodu“.
A situaci jsem též konzultoval s právním oddělením Povodí Labe. Zajímal mně především právní stav věci,
jaká je zodpovědnost obce k případným škodám na majetku při povodni. Dozvěděl jsem se, že není nikde
psáno, že musí být občan chráněn proti povodním, není na to právní nárok. A není ani povinností obce
protipovodňová opatření realizovat. Při povodni není obec zodpovědná za případné škody na majetku.
Zajímavý je i pohled správce toku na čištění koryt, u nás celkem ožehavé téma. Čištění koryta vodních
toků vyžaduje 16(!!!) povolení, nejčastěji orgánů ochrany přírody, které přivádí vlastníka toku do neřešitelných
situací, a trvá 1 – 2 roky. U nás je to, s ohledem na výskyt chráněných mihulí, navíc nutné koordinovat s rybáři
a odlovem těchto živočichů. Uložení sedimentů do zemědělské půdy je svázáno s neuvěřitelně přísnými
předpisy, např. na obsah těžkých kovů. A papírováním nejen pro původce, ale i pro zemědělce (dodnes
nezapomenu na výrok šéfa jednoho zemědělského podniku: klidně si to tam odvezte, my to zaoráme…, ale
bez papírů !) Pak je možné uložení na skládce, což je drahé. Dnes se navíc údajně orgány ochrany přírody
razí tendence zanechat tok v přirozeném prostředí se vší faunou a florou, tedy i s komáry. Budeme si tedy
muset na bahno v korytech Dunajky zvykat a smířit se s ním. Ale s Povodím Labe řešíme konkrétní případy,
letos nás překvapili s alespoň částečným odtěžením bahna před mostkem na Benátkách
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Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 21. června 2021 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Účetní závěrka za r.2020 2. Z činnosti ZO 3. Různé
Těšíme se na Vás

ODPADY
Vzhledem k novému zákonu o odpadech nás čeká do konce roku úkol sladit s novou legislativou i vybírání
poplatků za komunální odpad, a to novou obecně závaznou vyhláškou o nakládání s odpady a novou
vyhláškou o místních poplatcích za komunální odpad.
Obec si i nadále musí vybrat jednu ze dvou možností místního poplatku:
1) Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
I přes jisté úpravy, smysl zůstává stejný. Poplatník využívá obecní systém odpadového hospodářství a za
něj platí předem stanovený poplatek, i nadále platí výjimky. Poplatníkem je nejen fyzická osoba, ale i
vlastník nemovitosti, ve které není nikdo trvale přihlášen. Teoreticky tedy osoba přihlášená v obci, která
zde současně vlastní další dvě nemovité věci, v nichž není nikdo přihlášen, naplní předmět poplatku třikrát.
2) Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, a to buď dle hmotnosti odpadu nebo
dle objemu odpadu nebo dle kapacity nádob na odpad
Tento poplatek zohledňuje skutečné množství odloženého odpadu, tento systém je v ČR méně používaný,
a to především z těchto důvodů:
- velká administrativní náročnost - poplatek by se kalkuloval každý měsíc dle údajů svozové společnosti
(znamenalo by to jednu pracovní sílu navíc)
- poplatek tedy nelze vybrat dopředu, jako u obecního systému
- nutnost čipování popelnic, a to výhradně plastových popelnic, u kovových to nelze
- a to nejdůležitější - svozová společnost Marius Pedersen není v současné době tento systém schopna
realizovat
Na poslední schůzi svazku DSO Policka byla tato záležitost konzultována s přítomným zástupcem firmy
Marius Pedersen a všichni starostové se shodují v tom, že poplatek dle skutečně vvprodukovaného odpadu
je jistě spravedlivější, ale přineslo by to mnoho negativních jevů jako spalování odpadu v lokálních
topeništích, jeho ukládání na různá místa, ať už na volných prostranstvích, do veřejných odpadkových košů
nebo do popelnice k sousedovi. Přikláníme se tedy k tomu, že nebudeme svozovou společnost k čipování
popelnic nijak nutit. Ikdyž ta doba patrně jednou přijde.
Máme zde připomínky firmy Agriwood – Filip Šofr, k výskytu příměsí v kontejneru na bioodpad, které do
něj nepatří. Tentokrát to byla vyhozená násada i plastovou rukovětí nebo plaňky z plotu, v nichž byly hřebíky.
Ten, kdo materiál štěpkuje, si takto samozřejmě svůj stroj ničí. Že nemají být v kontejneru plasty, lahve od
piva, je snad jasné, ale i prkna, trámy, palety nebo plotovky kompostárna odmítá, též nemůže zpracovat
pařezy. A jsme pod smlouvou, kde je za každý
prohřešek pokuta 500 Kč. Nyní nám byla
prominuta, není sice tak dramatická, ale zvyšuje
nám náklady na odpadové hospodářství, které
pak musíme převést na Vás, občany. Proto
prosím při ukládání čehokoliv kamkoliv zkuste
zapřemýšlet, zda si jen sami sobě neulehčujete
práci a nepřiděláte starosti druhým. Například
kontejner na textil slouží opravdu jen pro
obnošené šatstvo, ne pro špinavé a plesnivé polštáře, které byly položeny vedle
kontejneru. Také musím politovat sekáče trávy, který si v ní zapomněl pár ponožek a
tepláky, vše skončilo v kontejneru na použitý textil
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Zároveň upozorňujeme občany na splatnost místních poplatků za odpady a psi do 30.6.2021, který je
možno uhradit i převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte
Vaše číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021: Místní poplatek ze psů: 200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož
majitele, 150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za dalšího psa téhož majitele (osoba
nad 65 let) Místní poplatek za odpady: 550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu, 550 Kč / za
fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ. rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena
žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní schránky
v případě trvale žijících občanů.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Na poslední schůzi svazku DSO Policka nám byla představena činnost nestátní neziskové organizace
Oblastní charita Červený Kostelec, která představila dva své zajímavé projekty :
Denní stacionář Červený Kostelec
tato sociální služba je určena osobám částečně odkázaným na péči druhých, konkrétně lidem se zdravotním
postižením a seniorům, jejichž blízcí se o ně během dne nemohou postarat v jejich domácím prostředí. Jedná
se o ambulantní službu provozovanou ve všední dny a poskytovanou osobám z našeho regionu od věku 27.
let výše. Záměrem služby je udržení kvality života klientů, posilování jejich schopností a dovedností. Klienti
denního stacionáře mohou využívat jeho služeb od ranních do odpoledních hodin, kdy se vracejí ke svým
rodinám. Jsou pro ně připraveny individuální i skupinové aktivizační činnosti se zajištěním stravy a odpočinku
pro volné trávení dne dle přání klienta. V přízemí nově zrekonstruované vily jsou pro tento účel uzpůsobeny
prostory pro denní pobyt až 8 klientů naráz, pobyt ve stacionáři je tedy nutné dopředu zamluvit.
Klient přispívá na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb a na stravu dle platného ceníku, který
naleznete na https://stacionar.ochck.cz/poskytovane-sluzby.html
Kontakt : telefon 735 772178, e-mail : stacionar@charitack.cz

Mobilní hospic Anežky České
Mobilní hospic poskytuje péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka,
psychologa a duchovního v domácím prostředí. Tým mobilního hospice společně
pomáhá kvalifikovaně nemocnému zvládat fyzickou a psychickou bolest a ostatní
příznaky.
Mobilní hospic nabízí :
 odbornou sesterskou péči 24hod. 7dní v týdnu, dostupnost lékařské péče
24hod.
 podporu a pomoc sociálního pracovníka, psychologa a duchovního pro
nemocného
 zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek k usnadnění péče o nemocného,
 zaškolení pečujících členů rodiny v ošetřování nemocného
Komu je péče určena :
 nevyléčitelně nemocným v závěru života (nemusí se jednat pouze o onkologicky nemocné), o které
jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat doma
 nemocným, u nichž byla ukončena aktivní léčba a byla doporučena paliativní péče
Péče je poskytována péče ve dvou modelech, plně hrazeném a částečně hrazeném, které mají vliv na
finanční spoluúčast pacienta :
 za průvodní vyšetření pacienta před přijetím do péče nejsou účtovány žádné poplatky
 v plně hrazeném modelu je veškerá péče mobilního hospice hrazena pojišťovnami a pro pacienta je
zdarma
 v částečně hrazeném modelu jsou pacientovi účtovány doplatky za léky a zároveň hradí pohotovostní
poplatek 100 Kč za den péče
Kontakt : telefon 724 094556, 491 610482, e-mail : valerova@hospic.cz
Za sociální služby je nutno je též pochválit město Police nad Metují. Podařilo se jim posílit pečovatelskou
službu o jednu pečovatelku a sociální pracovnici. Vybudovali v sídle pečovatelské služby středisko osobní
hygieny pro ty, kteří nemají vhodné podmínky doma.
Město má stále v plánu další přístavbu Domu s pečovatelskou službou Javor, zde je možnost čerpání dotací
na přístavbu omezená a hledají se finančně schůdné varianty řešení. Jednou z vizí rozvoje sociálních služeb
je též vybudování denního stacionáře pro seniory jako v Červeném Kostelci. Protože provozní náklady
zřizovatel a stát, který přispívá na provoz sociálních služeb formou dotací, znamená to pro město Police n.M.
nemalé náklady, proto bude nyní důležité zjistit, zda by o tento druh služby byl v regionu zájem.
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Zprávičky ze školky:
Studené jaro se konečně přehouplo do léta a je tu poslední měsíc školního roku. Již od května se učíme
poznávat luční kvítí, bylinky, ovocné stromy. V našem okolí pozorujeme mláďata ovcí, koz, králíků aj.
Povídáme si o důležitosti hmyzu. Chtěli jsme se jít podívat na včelky k p. Johnovi, ale v chladném a mokrém
květnu moc nelétaly. Nyní už je ale vše jak má být, tak snad ještě včelky uvidíme.
V červnu nás provází pohádka "Jak šel Honza do světa". Den dětí jsme oslavili povídáním o dětech na celém
světě, ukázali jsme si mapy se světadíly a oceány, prohlédly si rasy lidí. V minulém týdnu nás navštívil p.
Andrš se svou bubenickou dílnou. Pohádkový Honza se vydal
do světa na zkušenou, a tak i my se vypravíme alespoň do
Broumova na školkový výlet. Po cca 5 letech navštívíme farmu
Wenet. Na zpáteční cestu se rozdělíme: starší děti pojedou
autobusem do Křinic a přes Hvězdu došlapou do Bukovice. Naši
mladší pojedou vlakem do Žďáru nad Metují a dojdou také
pěšky do Bukovice. Doufáme, že nám bude počasí přát a výlet
se povede. Také pomalu dokončujeme projekt "Se Sokolem do
života". Po celý šk.rok jsme plnili sportovní disciplíny a
vylepovali si samolepky do deníčků. A protože pohyb máme
rádi, nic pro nás nebyl problém.
Na konci června se opět budeme loučit s předškoláky. Letos nás
opustí 8 dětí, které v září nastoupí o patro výš do ZŠ.
Přejeme nejen jim krásné prázdniny, letní pohodu a hlavně
zdraví!
Lenka Svatoňová

Červen ve škole
Letošní léto nás zastihlo v dobré náladě, sluníčko sice ještě nezačalo naplno hřát, ale to nám ve
třídách moc nevadí. Věříme, že si ještě pár hezkých dní spojených s výlety užijeme. Stavební práce, které
probíhají v těsné blízkosti školy, nám přinesly chvíle hluku a nepohody, ale také napínavé každodenní divadlo,
které děti sledují z oken družiny.
Od května nastala ve třídách naší školy velká změna. Byly odstraněny původní dřevěné tabule a
namontovány nové, interaktivní. Peníze získala škola z dotací Evropské unie pro školy – „Šablony II“.
Nejdříve nám bylo těch starých tabulí trochu líto, ale naštěstí našly další uplatnění. S novými tabulemi se
postupně učíme a nacházíme stále více jejich výhod a nových funkcí. Můžeme si nastavit různé barvy a linky
na psaní, můžeme na ně kreslit a hlavně můžeme připojit internet či externí úložiště. V dalších dnech nám
nová tabule posloužila k prezentaci a promítání při přednášce zástupce Hnutí Duha Vlci za dveřmi. Děti jsou
z tabulí přímo nadšené a to je pro nás nejdůležitější.
Uspořádali jsme tradiční Přírodovědnou soutěž, kde na žáky čekalo 25 rostlin a 25 živočichů k
poznání. Za každé rodové i druhové jméno správně zapsané bylo možné získat jeden bod, celkem tedy 100
bodů. Děti se celý měsíc připravovaly, ať už v rámci prvouky, přírodovědy, ve družině i doma. Mladším dětem
pomáhaly se zápisem asistentky, starší, kteří soutěž už v minulosti zažili, byli zkušení a snažili se překonat
svůj ,,osobní rekord" z předchozích let. Jak to nakonec dopadlo? Výborně, posuďte sami: 1.místo Veronika
Hornychová ( 3.roč., 98 b.), 2.místo Jan Hrábek ( 5.roč. 95 b.), 3. místo Matěj Beran (5.roč., 94 b.) I jeho
sestřičky – Eliška a Markétka – měly skvělé výsledky. Nejlepším znalcům
přírody blahopřejeme!
Jedno dopoledne k nám na zahradu zavítal pan David Andrš se
svou bubenickou dílnou. Školáci byli s takovou hodinou plnou aktivního
hraní a vnímání rytmu spokojení. Kdo chtěl, zatančil si i zahrál, užil si
dynamiku, prožil změny tempa, vyzkoušel improvizaci. Nejdůležitější
ovšem bylo - protože jsme hráli celá škola najednou - spolupracovat a
naslouchat ostatním.
Červen se ovšem láme do druhé půlky a nám nezbývá, než ukončit
další školní rok. Spravedlivě ohodnotit všechnu práci, snahu a pokroky,
rozloučit se s páťáky. Tentokrát odcházejí tři z nich na víceleté gymnázium
a ostatní budou pokračovat na druhém stupni. Přejeme jim úspěšné další
roky.
Já osobně bych touto cestou ráda poděkovala všem, kteří se
podílejí na chodu školy. Děkuji všem kolegyním, ale i rodičům a přátelům
školy. Za maličkosti udělané navíc, za čas věnovaný dětem, za nadhled i
za úsměv, kterého není nikdy dost.
Lenka Karpfová

Vítání občánků

V sobotu 12. černa 2021 jsme konečně přivítali mezi občánky naší obce kluky Michala Kloučka a
Matěje Ticháčka, díky coronavirové přestávce až nyní, oba jsou narozeni již 2020. Přejeme jim i
jejich rodinám hodně zdraví, štěstí a lásky.

AHOJ
jmenuji se Adéla Nevoránková a už jste o mně nejspíše slyšeli. Asi od pěti let se věnuji hasičskému
sportu. Začala jsem u SDH (sbor dobrovolných hasičů) Adršpach, bohužel se ztratil zájem dětí o kroužek a
já jsem se rozhodla přestoupit. Ve 12 letech jsem tedy přestoupila k SDH Bukovice, kde působím doteď.
Vždy mě bavilo poznávat nové věci: střílet ze vzduchovky, učit se první pomoc nebo schopnost orientování
v terénu. Potkala jsem i spoustu přátel, se kterými tvoříme TÝM! Trávíme spolu každý pátek, občas i víkendy,
když se konají závody. Teď vedu mladé hasiče jako instruktor a chystám se na školení, abych mohla začít
dělat vedoucího mladých hasičů.
V sobotu 29.5. jsme po opravdu dlouhé době vyrazili na hasičské závody. Zúčastnili jsme se
okresního kola Plamen. Plamen je celorepubliková soutěž v požárním sportu. Cílem hry je rozvíjet dětské
znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti požární ochrany. Jedná se o celoroční mimoškolní aktivitu dětí se
zájmem o požární sport. Na trénování jsme měli pouze tří týdny. Okresní kolo se konalo v Náchodě na Plhově
za přísných hygienických podmínek. Nesměli jsme se potkat s jinými družstvy, zkrátka jsme přijeli, odzávodili
a odjeli. Za sebe mohu říct, že jsem byla nervózní více než děti. Tréninky byly dlouhé a velmi náročné, ale i
tak jsme vše zvládli opravdu na jedničku. Závodilo se ve třech disciplínách: štafeta dvojic, štafeta 4x60 m a
požární útok.
Štafeta požárních dvojic: Každé družstvo může postavit jednu nebo dvě pětičlenné štafety. Velitel,
který pouze obíhá dráhu, může být u obou štafet jeden. První dvojice na dráze zapojuje hadici na hydrant a
proudnici. Druhá dvojice poté naopak hadici odpojuje, smotává a odnáší do cíle.
Štafeta 4×60 metrů s překážkami: Družstvo je rozděleno na dvě štafety po čtyřech lidech. Každý z členů
štafety zdolává jeden ze čtyř úseků: přeběhnutí kladiny, zdolání přeskoku, přemístění přenosného hasicího
přístroje, přebor zapojení požárních hadic. Po každém úseku si mezi sebou jednotliví členové štafety
předávají proudnici, kterou poslední člen zapojí do hadice a dopraví do cíle. Každá štafeta má jeden pokus,
započítává se lepší čas štafety.
Požární útok: nejoblíbenější disciplína. Požární útok provádí sedm členů družstva. Družstva mají jeden nebo
dva pokusy, započítává se lepší čas. Po odstartování běží celé družstvo od startovní čáry k základně s
nářadím. Členové mají rozděleny úkoly – část má na starost připevnění sacího koše a nasání vody z nádrže,
druhá část zapojuje hadice typu B a C na stříkačku, rozdělovač a proudnice. Oba proudy potom dobíhají k
terčům, které musí naplnit vodou do potřebného množství. Disciplína je ukončena teprve, pokud jsou oba
proudy úspěšné. Jinak je hodnocena jako nesplněná.
Ve štafetě dvojic a požárním útoku jsme obsadili první místo a na štafetě 4x60 m druhé místo. Když
družstvo odzávodilo, jeli jsme domů a netrpělivě čekali na výsledky. Tipovala jsem druhé místo, ale s velkým
překvapením jsme obsadili místo první, a tím jsme se dostali do krajského kola. Krajské kolo se koná
19.6.2021 v Hradci Králové. Nezbývá nám nic jiného než pořádně trénovat a držet si palečky do dalšího
umístění.
Za SDH Bukovice Adéla Nevoránková

OÚ Bukovice Vás srdečně zve na

4. BUKOVICKÝ KOŠT
v sobotu 28. 8. od 18 hodin
u Obecního úřadu Bukovice
K poslechu zahraje cimbálová muzika SUDOVJAN
Víno z Moravy a pochoutky k němu zajištěny
V ceně vstupného 100 Kč je koštovací sklenička
Přejeme příjemné posezení...

