Informace pro občany – listopad 2021
Vážení občané,
s nástupem sychravého podzimu se pandemická situace v naší zemi, ale i v celém světě, začíná opět
zhoršovat. Poslední data z krizového řízení MÚ Náchod ze dne 2.11. udávají v našem okrese pouze 10
hospitalizovaných, ale lze očekávat, že se počty budou narůstat. Jediné, co dnes víme, je bohužel to, že
informací, co je a co není správné, je stále víc. Naložme s nimi tedy dle nejlepšího vědomí a svědomí.
Každopádně si nadále nemyslím, že je rozumné být ve strachu schovaný doma, naopak, užívejme si co nejvíc
hezkých podzimních dnů a příjemných chvilek. Proto nemíníme nějak omezovat naše dvě tradiční a oblíbené
akce, které jsme v minulém roce museli zrušit, setkání seniorů a rozsvícení vánočního stromku. Na obě akce
Vás chci srdečně pozvat.
Naše obec je v tomto roce rozestavěná, ovšem zatímco v jižní části obce stavba sportovního areálu
p.Hauka, i přes výpadky v dodávce materiálu, jakž takž odsýpá, během dvou dnů se nám tu objevilo i dětské
hřiště, parkoviště u školy není stále dokončené. Je to smutné, ale nezbývá než se obrnit trpělivostí, snad
bude výsledek stát za to …
Úspěšně pokrčuje jednání s Povodím Labe o majetkoprávním vypořádání požární
nádrže.
Je
nám
předložena smlouva o „právu provést stavbu“, kterou bude zastupitelstvo schvalovat a která bude po vkladu
na Katastr nemovitostí podmínkou žádosti o stavební povolení. Samozřejmě v případě získání dotace, která
bude vypsána patrně až v září příštího roku. Bohužel jsme ztratili rok a stavba nezačne dříve než v roce 2023.
Příští rok chceme určitě provést rekonstrukci veřejného osvětlení, tedy výměnu svítidel, s ohledem na růst
cen energie to bude žádoucí úsporné opatření. A přidáme k ní i instalaci deseti nových sloupů směrem na
Pěkov, snad se v dohledné době dočkáme stavebního povolení. Nyní zvažujeme, zda projekt přihlásit k
dotačnímu titulu Královéhradeckého kraje v Programu rozvoje venkova, kdy bychom oprášili loňskou žádost.
Vzhledem k tomu, že jsme letos dotaci nedostali, je šance poměrně velká, dotace je ale jen ve výši 50%.
Vyšší dotace, až 100 %, je v Národním programu obnovy ministerstva průmyslu a obchodu, ovšem podmínky
udělení dotace jsou často tak komplikované a trochu zbytečné (např. počty sloupů nebo osvětlovacích těles,
energetické audity), že projekt mohou velmi prodražit a výsledek bude stejný, neboť už jsme poznali, výše
uvedené zbytečnosti bývají v nákladech pro dotaci neuznatelných.
Další akci, kterou příští rok plánujeme provést, je výstavba pergoly za budovou OÚ a hasičárny. Sloužila
by nejen pro kulturní akce, ale i pro případnou venkovní výuku naší základní školy. Odpadlo by také
komplikované dovážení a odvážení lavic, což jim jistě na životnosti nepřidá.
V minulých dnech jsme provedli úpravu prostranství na Plácku. Z části plochy byly vybagrovány zbytky
asfaltu, navezen štěrk a povrch zpevněn recyklátem. Výsledek se nesetkal zrovna s kladnou odezvou, a
musíme dát kritikům za pravdu, čekali jsme to lepší. Každopádně, zpevnit to půjde až bude teplejší počasí,
tedy na jaře. Ovšem toto opatření je provizorní. Opravdu nyní
nemůžeme celý povrch vyasfaltovat nebo zadláždit, jednak by to bylo
nad naše finanční možnosti, dále jsme to chtěli dělat až po rekonstrukci
prodejny, a hlavně, je nutné v tomto místě je nezbytné nejprve
příslušné objekty napojit na kanalizaci. To znamená nechat zpracovat
projekt a ten přihlásit k vhodnému dotačnímu titulu. Ale budeme se
tomu v příštích měsících věnovat, nyní musíme sehnat vhodného
projektanta v oboru.
Na závěr Vám všem chci popřát klidný zbytek roku, pohodové prožití
Vánoc a pevné zdraví a nervy v souboji pandemií a následnými
opatřeními.
starosta

Programu zlepšování kvality ovzduší
V mimořádném vydání zpravodaje jsem psal o Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod
stanoveného ministerstvem životního prostředí, součástí byl i dotazník určení ke zjištění stavu způsobu
vytápění v naší obci, který po nás bude vyžadovat odbor životního prostředí MÚ Náchod. Do dnešního dne
přišlo různými způsoby 74 odpovědí, za jejichž doručení děkuji, ti, kteří jste třeba zapomněli, ještě jednou
poprosím o sdělení jakýmkoli způsobem, hlavně u nemovitostí vytápějícími tuhými palivy. Z dotazníků, pokud
jsou pravdivě vyplněné, vyplývá, že 79% nemovitostí má problém vyřešen, ale cca 15% nemovitostí by klidu
být nemělo. Hodnocení trochu komplikuje fakt, že řada nemovitostí vytápí způsobem kombinovaným, a
celkem logicky lze předpokládat, že s rostoucí cenou energií se budou přiklánět k té méně ekologické verzi.
Hlavně prosím mějte na paměti, že v daném kotli se topí tím, k čemu je kotel určen, pálit v něm odpady je
zvěrstvo a dnes již skoro trestný čin.
Jednu informaci z minulého zpravodaje ale musím poopravit. Kotlíkové dotace jsou v r.2022 určeny pouze
nízkopříjmovým skupinám, kterým se nabízí možnost získat až 95% dotaci s žádostí na krajském úřadu.
Ostatní domácnosti s běžnými a vyššími příjmy si budou nově žádat o výměnu starého uhelného kotle v
programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, a to s dotací až 50
%. Pozitivní je, že ani v jednom z programů není nutné dělat žádná další opatření, např. výměna oken, ani
není potřeba dokládat energetické hodnocení. Žadatelé mohou přihlásit žádost o dotaci sami. Je to ale trochu
komplikovanější a ne každý si s tím poradí. Někteří dodavatelé nových kotlů nabízejí í přihlášení žádosti v
ceně nového zdroje. Pro případně zájemce máme i kontakt na odborníka, který přihlášení buď provede, nebo
s tím pomůže.
Ještě jednou tedy zopakuji, 1.září 2022 začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů,
které nedosahují alespoň 3. emisní třídy o kterém bylo rozhodnuto již v roce 2012. Na kotlíkové dotace bude
k dispozici minimálně 14 miliard korun, z toho 5,5 miliardy se rozdělí mezi nízkopříjmové domácnosti a 8,5
miliardy bude možné využít přes program Nová zelená úsporám. Ministr životního prostředí slibuje, že každý,
kdo si o dotaci požádá a splní podmínky, peníze na výměnu kotle dostane. Navíc ti, kteří si o dotaci požádají
a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou
další rok na jeho výměnu bez finančního postihu.
Další postup státu neznám, domnívám se, že většinu obyvatel naší země teď, s ohledem na ceny energií,
zajímají jiné věci než imise benzpyrenu. Přesto návštěvy a kontroly pracovníků odboru ochrany ovzduší
Městského úřadu v Náchodě nelze vyloučit. Zvažte tedy možnost výměny starých kotlů s podporou státu,
šance se již nebude opakovat
starosta

ODPADY
Na tradiční schůzce zástupců obcí se svozovou firmou Marius Pedersen nám byl sdělen předpokládaný
vývoj odpadového hospodářství v následujícím roce. Svoz komunálního odpadu bude dražší o cca 7%, svoz
separovaného odpadu bude dražší o 3%, vzhledem k pozitivnímu vývoji na trhu druhotných surovin se sníží
recyklační příspěvky zpracovatelům jak u papíru, tak u plastů. Od r.2022 bude navíc tzv. třídící sleva (snížený
poplatek za uložení na skládku 500 Kč/t místo 800 Kč/t) snížen na 190 kg/osobu (nyní 200 kg/osobu) a tento
trend bude pokračovat. Obec tak bude na odpadové hospodářství nadále doplácet. Zvýšení poplatku, nyní
600 Kč/osobu, které jsme na příští rok na zastupitelstvu odsouhlasili, tak nějak pokryje toto zdražení,
nevyhneme se mu ale ani v příštích letech.
Odborníci i neodborníci, tvrdí, že řešením je dokonalé vytřídění využitelných složek komunálního odpadu, ale
sami zpracovatelé plastů přiznávají, že např. ze žlutých kontejnerů pro ukládání plastů využijí cca 35%
materiálu. Sám se přesvědčuju, že v kontejnerech na plasty jsou
často věci, které lidi prostě odloží, pro ně s nejmenší námahou.
Pro připomenutí, do žlutých kontejnerů patří:
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky
od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin (tedy misky
od guláše z kulturních akcí recyklovat nepůjdou) nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či jiný materiál s obsahem PVC, dále novodurové trubky.
Samostatnou kapitolou je polystyren, Obalový, čistý polystyren (třeba z nových spotřebičů) patří vytřídit do
žlutého kontejneru na plast, naproti tomu ale použitý stavební polystyren patří buď do popelnice nebo
kontejneru na velkoobjemový odpad. Obsahuje totiž inhibitory hoření a možná se stane brzy odpadem
nebezpečným.

Třídění plastů tedy není tak jednoznačné. Řešením je, snad v budoucnu, změna myšlení lidí už při nákupu
čehokoliv, tedy kupovat věci bez zbytečných obalů, které po upotřebení co nejméně zatíží životní prostředí.
Problémy jsou nyní i s ukládáním biologicky rozložitelných odpadů. Náš nový zaměstnanec umístil na velký
kontejner jasně srozumitelnou ceduli, zdá se, že to nestačí, ale nechci nikoho obviňovat, kontejner je volně
přístupný a původcem nemusí být místní…. Velký kontejner je určen pro dřevěný bioodpad směřující do
drtičky a poté ke kompostování, tedy hlavně větve silnější než 1 cm průměru. Veškeré větve tenčí patří do
kontejneru nízkého, stejně tak túje, růže, a samozřejmě tráva, listí a syrové ovoce nebo zelenina, tedy
materiál k přímému kompostování. Je to tak proto, aby se zpracovateli snížila pracnost při zpracování odpadu
a mohl tak nabídnout nižší cenu. V případě porušení těchto pravidel bude cena vyšší, která se zase promítne
do nákladů na odpadové hospodářství
starosta

Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná dne 22. listopadu 2021 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bukovice
Program: 1. Rozpočtové provizorium, výhled 2. Z činnosti ZO
Těšíme se na Vás

3. Různé

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu z 8. a 9. října 2021
Z 285 voličů zapsaných na voličském seznamu odvolilo 205 voličů, což je 71,93 %
Pořadí
1.
2.
3.-4.
3.-4.
5.-6.
5.-6.
7.
8.

č.str.
13
20
4
17
5
12
8
3

Název strany
hlasy
SPOLU–ODS, KDÚ-ČSL, TOP 09 67
ANO 2011
48
SPD
30
Piráti a Starostové
30
ČSSD
8
Přísaha Roberta Šlachty
8
Trikolora Svobodní Soukromníci 4
Volný blok
3

9.-11.
9.-11.
9.-11.
12.
13.-17.
13.-17.
13.-17.
13.-17.
13.-17.

1
2
21
18
7
9
10
15
16

Strana zelených
Švýcarská demokracie
Otevřeme ČR normálnímu životu
KSČM
Aliance národních sil
Aliance pro budoucnost
Hnutí prameny
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Koruna Česká (monarch.strana)

2
2
2
1
0
0
0
0
0

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 20.11. 2021
Hlavňov:
velké parkoviště
8.20 - 8.25 hod.
u bývalé prodejny
8.25 - 8.30 hod.
Hony:
u požární nádrže
8.35 - 8.40 hod.
Pěkov:
u prodejny
8.45 - 8.50 hod.
Bukovice:
u požární zbrojnice
8.55 - 9.10 hod.
Police:
u autoopravny na Sibiři
9.10 - 9.15hod.
u kotelny na sídlišti
9.15 - 9.20 hod.

Radešov:
Česká Metuje:
Žďár nad Metují:
Suchý Důl:
Slavný:

náměstí u radnice
parkov. u střediska
u truhlárny
u hospody
u hospody
na Pohoři u tabule
před hospodou
u hřiště

9,20 - 9.25 hod.
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 proti vzteklině bude v tento den a v průběhu listopadu a prosince i v ambulanci v Suchém
Dole 200,- Kč.
Ordinační hodiny:

Po- Čt:
Pá:

Veterinární ambulance Suchý Důl

17.00- 18.00 hod.
15.00- 16.00 hod.

MVDr. Kulich Miroslav

tel: 602628885

Podzim ve škole
Od začátku roku jsme se už všichni
rozkoukali ve svých třídách, zvykli si na
rozvrh a pustili se do práce. Kromě
každodenního učení jsme společně zažili i
několik akcí: V září jsme jeden den využili k
návštěvě náchodské Galerie výtvarného
umění. Sídlí na zámku a její pracovnice
Veronika Ansorge připravuje k výstavám
programy pro děti. Prvňáci a druháci se
věnovali obrazům a sochám zvířat Vincence
Vinglera. Nejen, že si vše prohlédli, ale pokoušeli se sami o kresbu zvláštního zvířete. Třetí, čtvrtá a
pátá třída se zaměřily více na sochy Veroniky Psotkové. V rámci svého programu žáci sami zkoušeli
tvořit z drátu a přemýšlet o sochařství.
V listopadu naši školu navštívil pan poručík Mgr. Mervart z oddělení tisku a prevence, aby
dětem přiblížil práci Policie ČR. Mladším žákům půjčil na vyzkoušení výstroj a trošku je prozkoušel v
modelových situacích, jakou pomoc by si dokázali zavolat v případě nehody apod. U starších žáků
se více probírala problematika kyberprostoru. Obě přednášky byly velmi zajímavé a prakticky
zaměřené.
Kromě prvňáčků všechny třídy navštívily knihovnu, kde si malí čtenáři prošli hezkým
programem s paní knihovnicí Kateřinou Boučkovou.
Ve volném čase můžou naši žáci putovat i se svými rodiči po stopách pavoučka Vincka. Svoje krabičky
s razítkem schovává na místech spojených se čtyřmi živly. Na rozhlednách, u studánek, u skal či
ohnišť. V listopadu tak některé děti navštívily už třetí místo. Zajímavá zákoutí pro nás objevuje Pavlína
Kollertová, a za to jí patří dík.
V nejbližších dnech se chystáme jet bruslit do Hronova, vyzkoušet si jízdu na kole na
dopravním hřišti v Náchodě, přiblížit si martinskou legendu a připravit se na první adventní neděli.
Přejeme si, abychom ve zdraví vše prožili a alespoň u rozsvěcení stromečku se s vámi všemi setkali.
Lenka Karpfová

Zprávičky ze školky:
Máme za sebou dva podzimní měsíce, ve kterých jsme poznávali
naše nejbližší okolí, uvědomili si, že naše země se jmenuje
Česko a leží na světadílu Evropa. Říjen byl zaměřen na
poznávání našich sousedů. Ukazovali jsme si, co roste a žije u
nás a jinde v Evropě. V polovině měsíce jsme uskutečnili
projektový den "V lese". Domluvili jsme si výšlap s panem
Vítkem, místním myslivcem, který nás vzal do svého revíru.
Poznávali jsme stromy, podle obrázků zvířata žijící v lese a na
poli. Dozvěděli jsme se, kde má noru jezevec, kam chodí
myslivci na čekanou, na čem si pochutnávají divočáci a mnoho
jiných zajímavostí. Na konci října jsme oslavili státní svátek naší
republiky. Poznávali jsme známe stavby v Praze, např. Pražský
hrad a Karlův most a také jinde v Evropě - Eifelovku či římské
koloseum. V měsíci listopadu jsme "přeletěli oceán" a ocitli se v
Americe - zemi Indiánů. Nyní zkoušíme indiánské tance, moc se
nám líbí barevné indiánské čelenky, povídáme si, jak Indiáni
lovili a kde žili. Porovnáváme, jaké rostliny a stromy rostou u
nás a v Americe, jaká zde žijí zvířata. Ke konci listopadu se
těšíme na odloženou pohádku v hronovském divadle, ale
nevíme, jestli nám koronavirová situace nezkazí plány. Také
není jisté, zda se uskuteční tradiční předvánoční besídka. Pokud bychom na ni nemohli pozvat rodiče
do školky, plánujeme ji nahrát na video a na našich webovkách si ji bude moct pustit každý doma.
Ale nepředbíhejme, práce máme zatím dost a dost! Přejeme všem pěkný zbytek podzimu a klidný
Advent!
Lenka Svatoňová

MLADÍ

HASIČI

Krajské kolo Plamen
Pěkný den, ráda bych navázala k článku v minulém zpravodaji, aneb jak jsme uspěli na krajském kole.
V sobotu 29. 5. 2021 jsme se zúčastnili okresního kola hry Plamen v Náchodě. S výbornými výsledky jsme se
dostali do krajského kola, které se konalo 19. 6. 2021 v Hradci Králové. Přípravy a tréninky byly dlouhé a
náročné. Trénovali jsme všude možně. V Žernově na hřišti jsme trénovali požární útok, v Meziměstí na stadionu
štafetu 4x60m a u nás v Bukovici štafetu dvojic. Hasičáky byly i dvakrát v týdnu a krajské kolo se rychle blížilo.
Po velmi úspěšném okresním kole se v sobotu 19. 6. 2021 vypravilo družstvo starších na krajské kolo
do Hradce Králové. Setkali jsme se v 7:00 hodin,
naložili vše potřebné a vyrazili. Všichni jsme se
neskutečně těšili, i přesto, že nikdo nevěděl, co ho
vlastně čeká. Nikdo se v minulých letech ničeho
takového nikdy neúčastnil. Po příjezdu na krajské
kolo jsme se pořádně rozhýbali, zaprezentovali a
čekali na první disciplínu, tou byla štafeta dvojic. Na
štafetě dvojic se družstvo starších umístilo na 8.
místě. Poté nás čekala štafeta 4x60m, na které jsme
získali 4. místo a na závěr poslední ale také
nejoblíbenější disciplína požární útok. Požární útok se
nám velmi povedl, disciplínu jsme splnili za 0:28,04 a
tím družstvo starších obsadilo 5. místo. Po součtu
všech disciplín jsme se umístili na krásném 6. místě.
Bohužel nemít trestné body ve štafetě dvojic, mohli

jsme mít na krku krásné stříbrné medaile. Pouze 10 vteřin nás dělilo od tak úžasného umístění. Snad se nám
to povede i v příštích letech, ještě s lepším výsledkem. Nakonec nesmí chybět návštěva McDonalds a zmrzliny.
Tímto bych chtěla poděkovat SDH Bukovici za pomoc s dopravou a za krásná krajská trička, která nám
zůstala na památku. Všem závodníkům, kteří reprezentovali sbor a také samozřejmě dalším lidem, kteří nám
pomáhali při trénincích. Krajské kolo jsme si všichni moc užili a doufáme, že to nebylo naposledy. Za celý sbor
děkujeme kamarádům hasičům v Žernově, že nás pustili na hřiště a hasičům v Meziměstí, především Luďkovi
Kröglerovi za perfektní trénink štafety 4 x 60m.
Za SDH Bukovice Adéla Nevoránková

LETNÍ TÁBOR
Po velmi krátké soutěžní sezóně už jsme se nemohli dočkat prázdnin a TÁBORA. Letní tábor jsme
pořádali se sborem z Nízké Srbské a se sborem z Velké Ledhuje. Tentokrát jsme zvolili celotáborovou hru
s názvem Výstup na Mount Everest.
V základním táboře vlála spousta pestrobarevných vlajek, roztáčeli jsme modlitební mlýnky.
Prostřednictvím šifer a důvtipu jsme měli za úkol vybavit se na výstup. Každý obdržel vlastní karabinu a každý
den jsme postupovali blíž k vrcholu, plnili jsme různé lehčí i těžké úkoly. Nejtěžším úkolem asi bylo odnést na
vrchol co největší hmotnost nákladu po vzoru šerpů a také výstup skupin na horu v mlze a fujavici.
Tábor byl zpestřen ukázkami činnosti Městské policie Hronov a Broumov a výcvikem psů. O práci skalní
záchranné služby nám přijela povídat Jarča Lemfeldová, vyzkoušeli jsme si jízdu s nosítky používanými při
zásazích ve skalách a také nepřímou srdeční masáž. Mezi velmi zdařilé akce patřil horolezecký výcvik a
slaňování v nedalekém lomu – pod dozorem hasičského lezeckého instruktora Káji Pfeifera ml. Kupu pěny a
radosti přijeli do tábora udělat hasiči Zdenda Kaufman a Kája Pfeifer starší.
Každý den jsme hráli různé hry, luštili šifry, opakovali znalosti z hasičiny, zálesáctví i přírody. Počasí
vcelku přálo. Tábor se povedl. Chodili jsme na výlety, spali pod širákem, hráli noční hru „Aladinova lampa“,
báli se na stezce odvahy, koupali se na Koupálu na Janovičkách, soutěžili v hasičské olympiádě, hráli vybíjenou
a přehazovanou, pekli hady z těsta a vařili polévku na ohni…

Velké poděkování patří báječným táborníkům, kuchařům Láďovi Prouzovi a Blance
Partelové, všem vedoucím a instruktorům tábora: Petru Hejnyšovi, Evě Vašatové, Vládikovi
Partelovi, Aleši Trojtlovi, Tomáši Macurovi, Vaškovi Cvikýřovi, Ladě Hlušičkové, Honzovi
Frühaufovi, Kačce Vašatové, Martinu Kaválkovi, tatínkům panu Čápovi a panu Mackovi, babičce
Čápové, ze střelnice Hubert Broumov - Olivětín Pepovi Palhounovi, sponzorům Honzovi
Jirmanovi, firmě Grimových, VEBA a. s., Troch s. r. o.
Monika Leppeltová

Na fotografie se můžete podívat na adrese https://cvajk.rajce.idnes.cz
___________________________________________________________________________________
Pro informaci: získali jsme dotaci v projektu "Můj klub" - společně s hasiči dospěláky se podělíme o více jak 60 tis. Kč.
Dále jsme získali dotaci Úřadu Královéhradeckého kraje ve výši 20 tis. Kč na letní tábor a 20 tis. Kč na činnost
kroužku mladých hasičů. Pořídili jsme nový plynový sporák pro tábor, nové kastroly, pokličky a náčiní do kuchyně. Původní
bylo možná i čtyřicetileté, značně opotřebované. Na tábor jsme ještě získali dotaci od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ve výši 27.048 Kč na nájemné, sportovní vybavení a odměny pro děti
Monika Leppeltová, vedoucí kroužku

Memoriál J. Kárníka v ZPV v Mezilesí

16.10.2021

V sobotu 16. října jsme se zúčastnili 23. ročníku závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí. Na tento
závod jsme vyslali dvě pětičlenná družstva. První družstvo za kategorii starší a druhé v kategorii dorostenců.
Družstvo mladších jsme na závod nevyslali, protože se jich bohužel na kroužek nesešlo dostatečné množství.
A také kvůli vcelku složitým koronavirovým podmínkám.
První na trať vyběhlo s číslem 36 družstvo starších ve složení Natálka Pfeiferová, Adélka Therová,
Janička Partelová, Štěpánka Čápová a Honzík Jirman. Na prvním kontrolním stanovišti (střelba ze
vzduchovky) si vedli oproti ostatním velmi dobře - “jen” 5 trestných! Na dalších stanovištích kromě uzlování
neudělali žádnou chybu. Bohužel měli horší běžecký čas, ale i tak se celkově umístili na 10. místě z 30
družstev a to je parádní výsledek!
A naše dorostenecké družstvo ve složení Honza Ther, Martin Rydlo, Štěpán Rydlo, Jirka Kutík a
Vítek Čáp vyběhlo se startovním číslem 37. Na trati si vedlo více než výborně, celkově nasbírali jen 2 trestné
body a parádní běžecký čas! Umístili se na nádherném 1. místě ze 2 družstev. Sice neměli velkou konkurenci
a hodně je to mrzelo, ale myslím, že i kdyby ji měli, vyhráli by i tak!
Jako další závody nás nyní čeká “uzlovka” v České Metuji a jarní kolo ZPV v Nahořanech. Musíme tedy
pořádně natrénovat vázání uzlů a běh, aby i v těchto závodech se naše družstva umístila na tak krásných
místech!
Hledáme také nové členy ve věku 6 až 18 let. Přijď si na náš trénink omrknout, co trénujeme a
děláme! :) Scházíme se každý pátek od 16 hodin před hasičárnou.

za mladé hasiče Adéla Leppeltová

Prodej vánočních stromků.
Od soboty 4 .prosince v Bukovici 115 v sídle DSO Lesy Policka bude probíhat prodej vánočních stromků.
Prodejní doba PO-PÁ 15:00 – 19 : 00 hod. SO 9:00- 11:30
hod.
Smrk ztepilý
Jedle kavkazská
Smrk pichlavý
Jedle korejská
Smrk pichlavý stříbrný
Jedle ojíněná
Borovice lesní
Jedle obrovská
Borovice černá
Luboš Binar

VÁNOČNÍTVOŘENÍ
8. 12. 2021 v 17 hodin na OÚ v Bukovici
Vyrobíme si svícen v hrníčku (příp. jiné nádobě)
S sebou: hrnek vyplněný florexem, pískem či hlínou, svíčka (bodec na svíčku), přízdoby přírodní
i umělé, stuha, zahradní nůžky a tavnou pistoli
K dispozici budou: různé větvičky tújí, mech, přírodniny, přízdoby k zakoupení
Těšíme se na Vás…

OÚ, SDH, ZŠ a MŠ BUKOVICE
ZVOU VŠECHNY SRDEČNĚ NA

1. ADVENTNÍ NEDĚLI
28. 11. 2021 V 16 HODIN
K OBECNÍMU ÚŘADU,
K KDE SPOLEČNĚ ROZSVÍTÍME
VÁNOČNÍ STROM.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Obecní úřad Bukovice Vás srdečně zve na

SETKÁNÍ SENIORŮ
v neděli 14. listopadu 2021 od 14 hodin
na OÚ v Bukovici
Občerstvení zajištěno
K tanci i poslechu zahrají p.Osoba a Langer
Těšíme se na vás…

