Informace pro občany – září 2021
Vážení občané,
prázdniny jsou minulostí, věřím, že jste si letní měsíce užili, v rámci možností si odpočinuli a načerpali síly
a optimismus do chladnějšího období roku. Náš život se i přes určitá omezení vrací do normálu a ačkoli se
jistě nějakých koronavirových mutací a s ním souvisících omezení nepochybně dočkáme, věřme, že boj
s pandemií je u konce, i díky proočkovanosti většiny obyvatel.
Jako každý rok jsem 1.září přivítal naše prvňáčky a předal jim malou pozornost. Letos do 1.třídy nastupuje
13 školáků, což je krásné číslo a svědčí o skvělém zvuku naší školy, za což se sluší pedagogickému sboru,
ale i tomu nepedagogickému, poděkovat.
Trochu mě zklamalo, že 1.září bylo okolí školy stále rozestavěné, ale souvisí to tak trochu s nedostatkem
pracovních sil ve stavebnictví, také počasí, hlavně v srpnu, moc nepřálo. Musím přiznat, že původní termín
zadaný zhotoviteli, firmě MOVIS, byl do konce října, i ten však nebude patrně dodržen. Platíme samozřejmě,
jako obvykle, cenu za dílo, dle výsledku výběrového řízení. Nyní je dokončena přeložka kanalizace, VAK
Náchod vyměnil vodovodní přípojku a probíhají úpravy terénu před vybudováním parkovacích míst. Věřím,
že do zimy vše hotovo, i s novou čekárnou, dvěmi mapovými tabulemi a novou plakátovací plochou.
Příjemnou zprávou je, že jsme byli úspěšní se žádostí u Ministerstva financí ČR v dotačním titulu
„Rekonstrukce a opravy školských zařízení“, kdy jsme plánovali rekonstrukci 21 let staré školní kotelny a do
žádosti jsem zahrnul i přeložku kanalizace v ceně 882 tis. Kč, kde jsme již 50% dostali z rozpočtu
Královéhradeckého kraje. Výměnu starých plynových kotlů za moderní, kondenzační, které přinesou i
nezanedbatelnou úsporu plynu, provedla během prázdnin firma Miroslav Sádovský v ceně 430 tisíc Kč, na níž
je dotace ve výší 90%, na přeložku kanalizace jsme žádali pouze 40 %, abychom splnili povinnou 10%
spoluúčast. Tudíž i na tuto akci jsme získali 90%, což velmi potěší.
Novinkou personální v naší obci je, že novým obecním zaměstnancem pro údržbu obecního majetku je
pan Václav Kops. Přejeme mu hodně zdaru a trpělivosti při řešení leckdy složitých záležitostí a občany obce
požádám jako vždy o určitou trpělivost a shovívavost, jeden pracovník nestihne ihned vše. Stále se však
domnívám, že by nebylo moudré nabírat dlouhodobě nezaměstnané z Úřadu práce, hlavně z jiných obcí. Na
ÚP jsou dnes z valné většiny evidováni lidé, kteří pracovat nechtějí nebo nemají schopnost pracovat v krvi.
Na závěr mého úvodníku musím napsat, že stav obecní pokladny je nadále celkem stabilní, hodně tomu
pomohla právě dotace MF na školu, s níž jsme při sestavování rozpočtu v lednu vůbec nepočítali, a nadále
se budeme snažit především zvelebovat obecní majetek a vzhled obce.
starosta
Dále se potýkáme s menšími nepříjemnostmi, před půl rokem neočekávanými. Dokončili jsme pokládku
kanalizace, stoky č.4 od čp.50 k chaloupce čp.48, ovšem při kolaudaci nás čekalo nepříjemné překvapení.
Část potrubí vede v rozporu s projektem po p.č.51, která není ve vlastnictví obce. Došlo k tomu patrně kvůli
digitalizaci katastrálních map, ke které došlo po r.2009, kdy byl projekt dostavby čtyř stok kanalizace
v Bukovici vypracován. Čeká nás tedy majetkoprávní vypořádání s vlastníkem pozemku, tedy geometrické
zaměření, žádost o rozdělení, dohoda o ceně, kupní smlouva, návrh na vklad do katastru nemovitostí …ovšem
řešení je na dobré cestě.
Další majetkoprávní vypořádání musíme řešit s Povodím Labe, s.p., kvůli pasportizaci a legalizaci požární
nádrže, která vlastně neexistuje, jak jsem psal v minulém zpravodaji. Bylo nutné zaměřit její skutečné hranice
a vyhotovit geometrický plán, což provedl p. Hornof z Geospolu Dobruška. Nyní Povodí Labe, po souhlasu

stavebního úřadu s dělením pozemku a vypracování znaleckého posudku, nám předloží smlouvu o provedení
stavby, která je nezbytnou podmínkou stavebního povolení, a to je nezbytnou podmínkou žádosti o dotaci.
Tu už letos, bohužel, nestihneme. Snad budeme úspěšní v roce příštím, samotná stavba pak nemůže být
realizována dříve než v r.2023, bohužel, rok jsme zbytečně ztratili.
Je zadáno přepracování původního projektu na výstavbu bytů nad prodejnou potravin. Musíme počítat
s tím, že maximem dotace je částka 10 mil. Kč. Plán je tedy takový, že oproti původnímu projektu se nebude
jednat o byty sociální, což byla podmínka dotace před několika lety, nebudeme zvedat střechu, což by projekt
neúměrně prodražilo, a vzniknou čtyři nové byty v patře. Prostor bývalé prodejny potravin ponecháme
k podnikatelským účelům. Orientační nástřel ceny je 13,6 mil. Kč, vzhledem k šokujícímu vývoji cen ve
stavebnictví to asi nebude konečné číslo, ale musíme být projekčně připraveni a včas zažádat o dotaci, až
bude příslušný dotační titul vypsán.
V letošním roce jsme plánovali provést i výměnu svítidel veřejného osvětlení a instalaci 10 nových sloupů
v blízkosti rekonstruované silnice II/303 k Pěkovu. Výměnu svítidel již letos asi nestihneme, budování nových
sloupů podléhá stavebnímu řízení, kde je naše žádost o stavební povolení u stavebního úřadu
v připomínkovém řízení u dotčených orgánů. Zatím chybí vyjádření jednoho dotčeného orgánu, a to Správy
CHKO, která m.j. zpochybňuje důvod instalace výstavby těchto sloupů a řeší jiné, samozřejmě hodně
teoretické, varianty řešení, např. vytvoření nové stezky mimo těleso komunikace (ale jak osvětlené ???).
Takže i zde musíme s údivem konstatovat, že jsme odstranili jsme mnoho let staré sloupy, nevhodně
umístěné na pozemku pana Berky a když je chceme nahradit, vývoj legislativy ve stavebním řízení v této
zemi, to dost znesnadňuje ….
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Kotlíkové dotace
O problematice výměny starých kotlů na tuhá paliva jsme psali již v loňských vydáních zpravodaje. Od září
2022 by kotle nesplňující minimálně III. emisní třídu neměly být vůbec používány. Obec zatím nemá v úmyslu
nějaké kontroly provádět, pokud nebude dotyčný opravdu významně ovzduší znečišťovat a obtěžovat okolí,
obzvlášť u starších občanů.
Přesto je u každého na zváženou. Jednak jakákoli ohláška třeba vnímavých sousedů kontrolním orgánům
České inspekce životního prostředí může přinést problém a riziko pokuty, přitom povinnosti vyměnit starý
kotel se Vaše nemovitost prostě nevyhne. A nyní bude poslední příležitost, kdy Vám na to stát podstatnou
měrou přispěje. I letos Krajský úřad Královéhradeckého kraje připravuje vyhlášení nové výzvy na kotlíkové
dotace, která bude spuštěna začátkem roku 2022. Nově je plánována podpora žadatelům paušální částkou
na jednotlivé typy zdrojů vytápění, které budou schopny pokrýt až 95 % nákladů na průměrný zdroj. Zvolený
způsob financování bude maximálně vstřícný vůči nízkopříjmovým žadatelům. Podpora výměny starých kotlů
bude opět zaměřena pro kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících limity 3. nebo vyšší emisní
třídy. Nové pořizované zdroje budou tepelná čerpadla, kotle na biomasu s automatickým nebo manuálním
přikládáním a plynové kondenzační kotle.
Možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění potrvá pouze do konce srpna 2022.
Od září 2022 by kotle nesplňující minimálně III. emisní třídu neměly být vůbec používány, nebudou tedy již
přijímány ani žádosti o dotaci na jejich výměnu!
Podrobnější informace mohou zájemci o dotaci získat na webových stránkách kraje v sekci Kotlíkové dotace
https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189. Video s informacemi je ke shlédnutí zde
Kotlíkové dotace 2022+ - YouTube, nezávazný dotazník k vyplnění, včetně návodu k jeho vyplnění
https://youtu.be/is99bBS6VoQ.
Veškeré, zatím dostupné informace lze získat také na infolince 722 960 675, v provozní dobu v 8-16 hod
nebo na e-mailu: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.
Případné zájemce můžeme odkázat i na specializované poradenské firmy, které za ně dotaci vyřídí.
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 20. září 2021 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Obecně závazné vyhlášky a směrnice 2. Územní plán 3. Z činnosti ZO 4. Různé

ODPADY
Jak jste již snad zaregistrovali, ke kontejnerům za tříděný odpad jsme umístili šedou popelnici na odpad
kovový. Je určen především pro nápojové plechovky, kterých je v dnešní době na trhu opravdu hodně, dále
pro konzervy, ale i hliníková víčka od jogurtů. Nedávejte do nich prosím plechovky od barev, olejů nebo
jiných nebezpečných látek. Odpad bude svážet firma Marius Pedersen. A k bytovkám byla popelnice umístěna
proto, že by se už ke kontejnerům u prodejny těžko vešla.
Nová odpadová legislativa účinná od 1. ledna 2021 výrazně mění formu výběru poplatků za odpady od
občanů, což pro všechny obce znamená, že chtějí-li i nadále poplatky za odpady vybírat, tak musí přijmout
zcela nové obecně závazné vyhlášky s účinností od 1. ledna 2022.
Novou vyhlášku budeme schvalovat na veřejném zasedání, dne 26.9., ale jak jsem již psal v minulém
zpravodaji, nemění se vůbec nic, zachováme stejný systém zpoplatnění likvidace odpadů, tedy „místní
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství“, dle legislativy minulé, tzv. „místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.

Poplatníkem je nadále fyzická osoba přihlášená v obci (nejčastěji osoba přihlášená k trvalému
pobytu), nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Ve vymezení
poplatníků nová právní úprava zahrnuje mezi poplatníky i právnické osoby, které jsou vlastníky
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není
přihlášena žádná fyzická osoba. Doposud totiž byla poplatníkem kromě občanů jen fyzická osoba
vlastnící takovou nemovitost, nikoliv pak osoba právnická.
V níže uvedených tabulkách je vývoj nákladů obce na odpadové hospodářství, v roce 2020 obec za celkový
systém odpadového hospodářství doplácela na každou „popelnici“ 348 Kč, proto jistě přijmete s pochopením
navýšení plateb o 50 Kč, na 600 Kč na osobu.
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 2 0
výdaje v Kč
příjmy v Kč
komunální
nebezpečný
bioodpad
Ekokom
platby od občanů
železo+papír
326349,14
29171,89
19239,7
74683,5
185166
0
celkem náklady
374760,73
celkem výdaje
259849,5
rozdíl
114 911 Kč
na občana
348 Kč
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
rozdíl
46 211 Kč
na občana
140 Kč

komunální
248507
celkem výdaje
rozdíl

N á k l a d y n a s v o z o d p a d ů v r. 2 0 1 8
výdaje v Kč
příjmy v Kč
nebezpečný
bioodpad
Ekokom
platby od občanů
železo+papír
22529
48319
57495
180935
0
319355
celkem příjmy
238430
80925
na občana
235 Kč
starosta

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Ve středu 13. října 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
A na závěr záležitosti těžko řešitelné ….
Často se na nás obracíte s připomínkami, jejichž řešení není zrovna jednoduché nebo není našich silách.
O problému s vybíráním bahna z vodních toků jsem psal v minulém zpravodaji. Ale je to problém v celé zemi,
zkusíme tedy zatlačit přes svazek obcí DSO Policka a vyvolat nějaká jednání s Povodím Labe. Oni jsou vlastníci
a správci vodních toků, oni musí údržbu zajistit.
Dále se musím pozastavit nad nechutí Údržby silnic Královéhradeckého kraje provádět alespoň nějakou
údržbu. Hlavně koše zachycující nečistoty v dešťové kanalizaci vyvezou snad až nich pokvetou tulipány. Ani
čištění komunikací není prováděno moc často. Dříve jsme dostávali alespoň jakýsi roční harmonogram prací,
dnes nedostáváme nic a řekl bych, že po rozdělení bývalé SÚSky na Správu silnic a na Údržbu silnic, jde vše
k horšímu. I zde uvažuji nad společným postupem v rámci DSO Policka.
Často též slýchávám připomínky k dopravní situaci v obci. Ano, denně vidím bezmozky, předjíždějící na
rovince od vily k zatáčce k „Obecňáku“. To ale může opravdu řešit jen Policie ČR, častějšími kontrolami a
přísnými pokutami. O ty mám zažádáno a přislíbeno, snad to neskončí s tím, že je policistů málo. Nemusíme
si ale namlouvat, že se neukáznění řidiči ukázní …. Další připomínku, nedodržování značky „Zákaz vjezdu“ na
Holandsko , řeším s též Dopravním inspektorátem Policie ČR, vyřeší to uzavření komunikace na jejím konci ,
ovšem pouze s jejich souhlasem. Stížnosti obyvatel přilehlých nemovitostí na rychlost řidičů na cestě nad
restaurací U Berků, např. umístěním retardérů, budeme řešit na zastupitelstvu, protože i to má své pro a
proti.
starosta

POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ
V sobotu 28.srpna jsme na Posvícení pořádali plánovanou akci,
kterou provázely od začátku samé nesnáze. Původně to měl být
jako v letech minulých „košt, vinobraní, ochutnávka vína“.
Protože na tento termín odřekla cimbálovka, pojali jsme to jako
posvícenskou zábavu. Celý týden si s námi zahrávalo počasí,
většinou pršelo každý den, ale trávník zachránil nápad Míry
Matějce s kobercem. Drobné problémy s obsazením měla i
pozvaná kapela Houbyzle Michala Šumbery, naštěstí zaskočil náš
David Ticháček a stejně jako loni byla jejich hudba velmi
příjemným zážitkem. I to počasí se v sobotu večer nakonec
umoudřilo a přišlo přes stovku lidí. Poděkování patří všem, kdo
večer více přioděni přišli a všem, kdo se na organizaci zábavy podíleli, od kuchařů, po stánkaře, pekařky
koláčů a další pomocníky….
starosta

1.září
zavolala škola svoje žáčky zpět do lavic. V Bukovici jsme zahájili prvním zvoněním u místní zvoničky. Panu
starostovi byl představen učitelský sbor, který pracuje v podobném složení jako loni, a dále 43 žáků, z toho
13 prvňáčků, které v tento den ještě doprovázeli rodiče. Jako upomínku na první školní den dostali od obce
pohádkovou knížku a pamětní list a potom už se i se staršími dětmi přesunuli do svých tříd. Počasí nám v
prvních dnech přálo, a tak jsme mohli hned v pátek vyrazit na seznamovací výlet, abychom se všichni lépe
poznali a seznámili se s naším celoročním tématem. Školním rokem bude prostupovat téma čtyř živlů, a tak
i hry na našem výšlapu byly motivované zemí, ohněm, vzduchem a vodou. Živel země nás inspiroval v lese
ke stavbě domečků, živel ohně se nám moc nepodařilo rozpoutat - plamínky svíček neustále sfoukával živel
větru. Živel vody oslovený u rybníčku nám daroval chvilku zábavy při soutěžení v přenášení vody.
Od pondělí už se učíme podle rozvrhu, který je v něčem nový. Na rozdíl od minulých let jsme rozšířili
výuku anglického jazyka o 1 hodinu od 2. ročníku. Druháčci ale anglicky nečtou ani nepíší, jen se seznamují
s jazykem. Informatika se nově vyučuje ve čtvrtém a pátém ročníku. Přibyly nám i dva volitelné předměty –
Čtení s porozuměním, kde se více zaměřujeme na zvládnutí čtenářských strategií a předmět Matematika hrou,
kde máme v plánu procvičovat učivo s pomocí her a také nabízíme prostor nadaným dětem pro rozvoj jejich
schopností.
A na co se nejvíc těšíme? U dětí to je různé – těší se na malování, na tělocvik, na hraní ve družině,
na čtení pohádek, na geometrii…. My dospělí máme všichni stejné přání – aby letošní rok proběhl ve škole
nablízko, bez omezení a ve zdraví.
Lenka Karpfová

Zprávičky ze školky
Září v novém šk.roce 2021-22 nám přineslo nádherné počasí. Jsme za
to moc rádi, protože nám nastoupily nové malé děti a jejich loučení po
ránu se neobejde bez pláče. Byly do teď závislé hlavně na maminkách,
takže na nové prostředí si musejí postupně zvyknout. Slunečné počasí
nám umožňuje vyrazit brzo ven a děti zabavit na piskovišti či na
procházkách po okolí. Pozorujeme kočky, pejsky, ovečky, také traktory
na polích, sbíráme kamínky, kytičky na louce.
Letošní šk. rok jsme nazvali " Letem světem". Budeme hlavně se
staršími dětmi pomyslně cestovat po světadílech. Vždy si porovnáme,
jak je to u nás a jak to mají jinde. Na začátku samozřejmě poznáváme
svůj domov, okolí, školku, kamarády, také kdo nám ve školce vaří,
uklízí atd. Na konci měsíce si oslavíme st. svátek povídáním o sv.
Václavovi. Tím se dozvíme, jak se jmenuje naše země a světadíl, na
kterém leží. Plánujeme mnoho dalších aktivit jako je pouštění draků,
výšlap s panem myslivcem do lesa, divadla, zkrátka máme před sebou
spoustu práce i zábavy. Jsme právě za startem, tak ať nám to dobře
"letí!"
Lenka Svatoňová

6. srpna
proběhlo
další
sousedské posezení v ulici nad
školou. Počasí přálo, sousedů i
přespolních se sešlo dost, stoly
byly plné dobrot, pivo teklo
proudem, masíčko do Pepy
nemělo chybu, k tomu všemu
dobrá muzika. Tímto všichni
děkujeme Pohlom, že se opět
chopili
organizace,
poskytli
zázemí a Kamarádům osady 5 za
perfektní hudbu. A snad za rok
zase na viděnou
a na
slyšenou…HG

Kozí mléko z domácího chovu
Ráda bych nabídla kozí mléko z domácího chovu ,
pár litrů nám ještě přebývá
....zvířata jsou
zdravá odčervená. Kozí mléko je lehce stravitelné ,
mohou ho pít děti i alergici . Pozitivně působí na
imunitní systém, zlepšuje kloubní onemocnění ,
zabranuje anémii z nedostatku železa, podporuje
výstavbu buněk , pomáhá při léčbě onemocnění
kůže,astmatu atopického exému, působí příznivě
na
žaludek
a
střeva..."výborné
přírodní
probiotikum."..mužu doporučit. A je často
doporučováno i jako prevence nádorových chorob.
V případě zajmu volejte prosím denně po 15h.
Ráda bych také moc poděkovala maminkám s
dětmi a všem ,kteří se chodit potěšit naším malým
hospodářstvím a nosí mi tvrdé pečivo . Všechny
vás zdravím a moc děkuji. Ostatní moc prosím
nekrmte mi ničím zvířata přes plot, hrozí
uhynutí , děkuji za pochopení. Přeji
všem krásný zbytek léta, pohodu a
hlavně zdraví. Budu se na vás těšit.
Pavlína Exnerová ...telefon 775058364
… k tomu bych ještě rád dodal, že budete-li
plánovat jakoukoli oslavu, která se neobejde bez
ohňostroje a petard, paní Exnerové nebo nám na
úřad, to nahlaste. Zvířata při těchto oslavách dost
stresovaná a je nutné být v jejich přítomnosti ……

